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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ketika cinta membara di dada apapun yang tidak mungkin
bisa menjadi mungkin.
Jadi dengan cinta itulah kita bisa melakukan banyak hal dalam
hidup, sehingga bisa meraih kesuksesan.

Kupersembahkan untuk
Kedua orang tua tercinta, keluarga serta untuk
orang-orang terdekatku yang tersayang. Atas doa
dan dukungan yang tak pernah putus, semangat
yang tak ternilai.
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INTISARI

Andhika, C1757201079, 2021, Sistem Informasi Penjualan Sembako Di Toko
Wibowo Berbasis Web, Pembimbing I Rommi Kaestria, M.Kom.,
Pembimbing II Suparno, M.Kom.
Seiring perkembangan teknologi, perkembangan komputer semakin
maju, dan penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan
pekerjaan di bidang teknologi informasi semakin berkembang disegala bidang,
termasuk pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat pada suatu pembisnis bahkan
umkm yang memiliki jumlah data yang banyak dan memerlukan penanganan
yang khusus serta waktu yang terbatas. Salah satu diantaranya yaitu pada Toko
Wibowo.
Pengolahan data pada Toko Sembako Wibowo, saat ini masih dilakukan
secara manual atau belum terkomputerisasi, seperti pada sistem pencatatan
transasksi penjualan, yang meliputi data penjualan, dan data barang. sistem
yang berjalan saat ini, lebih merujuk pada proses kinerja pemilik toko dalam
melakukan transaksi, dimana pemilik toko harus merekap data penjualan
kedalam buku besar, dan terkadang pencatatan yang dilakukan pemilik toko
sering terjadi salah penulisanya.
Kemudian bagi pemilik toko sendiri untuk proses pengecekan data stok
barang yang tersedia pun masih secara manual, yaitu dengan mengecek lansung
secara satu per satu pada barang yang ada dan data pencatatan itu masih ditulis
dalam buku besar untuk menyimpannya. Oleh karena itu maka diperlukannya
sebuah sistem yang mampu meminimalisirkan kelemahan pada sistem yang
lama.
Pada Sistem Informasi Penjualan Sembako yang telah dibangun penulis
menggunakan metode penelitian research and development dan dirancang
terlebih dahulu menggunakan aplikasi starUML dan Balsamiq Mockups lalu
diterjemahkan ke dalam bentuk kode program menggunakan aplikasi Visual
Studio Code dengan framework Codeigniter 3. Hasil pengujian BlackBox
Testing telah sesuai dengan harapan dan hasil dari penilain responden melalui
kuesioner berada pada tingkat sangat setuju yakni 90,5% sehingga dianggap
dapat membantu mengurangi dari segi waktu, dan tenaga dalam proses
penjualan di Toko Wibowo.
Kata Kunci : Penjualan, Sembako, Prototype, dan Sistem Informasi.
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ABSTRACT

Andhika, C1757201079, 2021, Sistem Informasi Penjualan Sembako Di Toko
Wibowo Berbasis Web, Pembimbing I Rommi Kaestria, M.Kom.,
Pembimbing II Suparno, M.Kom.
Along with the development of technology, the development of
computers is increasingly advanced, and the use of computers as a tool in
completing work in the field of information technology is growing in all fields,
including in the economic field. This can be seen in a businessman and even
MSME which has a large amount of data and requires special handling and
limited time. One of them is at the Wibowo Shop.
Data processing at the Wibowo Grocery Store is currently still done
manually or not yet computerized, such as in the sales transaction recording
system, which includes sales data and goods data. The current system refers
more to the store owner's performance process in conducting transactions,
where the store owner must recap sales data into a ledger, and sometimes the
records made by the shop owner often have errors in writing.
Then for the shop owner himself, the process of checking the available
stock data is still manually, namely by checking directly one by one on the
existing items and the recording data is still written in a ledger to store it.
Therefore, we need a system that is able to minimize the weaknesses in the old
system.
In the Food Sales Information System that has been built the author uses
research and development research methods and is designed first using the
starUML application and Balsamiq Mockups and then translated into program
code using the Visual Studio Code application with the Codeigniter framework
3. The results of the BlackBox Testing test are in line with expectations and the
results of the assessment of respondents through the questionnaire were at the
level of strongly agree, namely 90.5% so that it was considered to be able to
help reduce in terms of time and energy in the sales process at the Wibowo
Shop.
Keywords: Sales, Groceries, Prototype, and Information Systems.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Seiring perkembangan teknologi, perkembangan komputer semakin
maju, dan penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan
pekerjaan di bidang teknologi informasi semakin berkembang disegala bidang,
termasuk pada bidang ekonomi.
Sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan sesuatu yang
bernilai lebih dibandingkan sistem yang diolah secara secara manual. Yang
dimaksud yaitu masih menggunakan buku besar untuk mengarsipkkan datadatanya. Hal ini terlihat pada suatu pembisnis bahkan UMKM (Usaha Mikro
Kecil Menengah), yang memiliki jumlah data yang banyak dan memerlukan
penanganan yang khusus serta waktu yang terbatas. Salah satu diantaranya
yaitu pada Toko Wibowo.
Toko Wibowo yang beralamat di Jalan Gurame kota Palangkaraya,
merupakan sebuah toko yang menjual berbagai barang sembako dan keperluan
rumah tangga. Dalam perharinya toko tersebut melakukan banyaknya transaksi
yaitu sekitar empat puluh sampai tujuh pul

uh lebih pembeli per hari. Peneliti memperhatikan sistem pengelolaan
data yang dimiliki di Toko Wibowo masih memakai pengelolaan sistem
dengan cara manual. Seperti pada proses penjualan barang masih ditulis pada
1

2

buku penjualan besar saja, dan pada proses mengetahui stok barang yang ada
juga harus mengecek satu-satu. Tentu hal tersebut dapat membuat proses
pengelolaan bisnis menjadi kurang otomatis dan efisien.
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu
peneliti tertarik untuk membuat sebuah sistem yang akan dijadikan penelitian
padatugas akhir. Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat mempermudah
dan membantu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan penunjang bisnis
sehinga lebih otomatis dan efisien. Untuk itu dalam tugas akhir ini peneliti
mengambil judul “Sistem Informasi Penjualan Sembako di Toko Wibowo
Berbasis Web”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu
Bagaimana membuat sistem informasi penjualan sembako berbasis web untuk
proses bisnis Toko Wibowo.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ruang lingkup
pembahasan dibatasi pada :
1.

Penelitian pembuatan Sistem Informasi Penjualan ini hanya dilakukan
pada satu toko yaitu Toko Wibowo Palangkaraya.

2.

Data yang akan diolah dalam sistem informasi penjualan sembako di Toko
Wibowo adalah data transaksi penjualan dan data barang.
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3.

Penelitian yang dilakukan pada objek penelitian, berkaitan dengan proses
keamanan data transaksi penjualan.

4.

Sistem yang dibangun nantinya hanya bersifat offline.

5.

Sistem dibangun dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan
Database MySQL.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah, membuat
sistem informasi penjualan sembako di Toko Wibowo,
2. Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan
berbagai pihak antara lain:
1) Bagi Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang
yang di pelajari.
2) Manfaat Bagi Pembaca, untuk menambah wawasan dan dapat
dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.
3) Bagi Pemilik Toko, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kemudahan, serta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data
barang dan penjualan barang.
4) Bagi STMIK Palangkaraya, menambah refrensi pada perpustakaan
kampus sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan
pembanding penelitian bagi mahasiswa lainya.
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E. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Research And
Development (R&D), yang merupakan proses atau langkah-langkah untuk
menciptakan dan mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk
yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam pembahasan ini adalah
tidak selalu berbentuk Hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran dikelas
dan laboratorium) tetapi bisa juga Software, seperti program komputer,
pengolahan data. Produk yang akan dikembangkan kali ini adalah sistem
informasi penjualan toko sembako Wibowo.
F. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan dan manfaat, jenis penelitian, sistematika penulisan,
dan penjelasan istilah kunci.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Menguraikan teori-teori topik, pemodelan yang digunakan dalam penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Memuat tentang metode penelitian yang digunakan peneliti berupa metode
pengumpulan data, metode pengembangan sistem, tinjauan umum, analisis,
serta desain sistem yang digunakan.
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G. Penjelasan Istilah Kunci
1. Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen
atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan
secara keseluruhan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Informasi
Informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah dan dikelola
sehingga menjadi mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya..
3. Penjualan
Penjualan adalah aktivitas atau bisnis yang menjual produk atau jasa.
Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang atau jasa
memberikan kepemilikan suatu akomoditas kepada pembeli untuk suatu
harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, secara
lansung dan melalui agen penjualan.
4. Web
Web adalah sebuah halaman yang menyajikan informasi baik dalam
bentuk tulisan, gambar, suara, atau video yang diletakkan di dalam sebuah
server/hosting dimana untuk mengakses di perlukan suatu jaringan internet.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori
Penelitian ini membutuhkan pemahaman terhadap sejumlah teori-teori
untuk mendukung atau menjadi dasar serta referensi dalam penelitian dan
dalam membangun sistem. Teori-teori tersebut merupakan konstribusi dari
berbagai sumber dan literatur.
1. Teori Yang Berkaitan Dengan Topik Penelitian
a. Sistem
Menurut Hutahaean (2015:2), Sistem adalah suatu jaringan kerja
dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersamasama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang
tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari
prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi didalam sistem.
Menurut Irviani dan Anggraeni (2017:1) Sistem adalah kumpulan
orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan
yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang
melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan.
Dari berbagai pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari
berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung,
saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu untuk mencapai
tujuan tertentu.
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b. Informasi
Menurut Hutahaean (2015:9), Informasi adalah data yang diolah
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaya.
Menurut Mulyani (2016:14), Informasi merupakan data yang
sudah diolah dan ditujukan untuk seseorang. Informasi akan menjadi
berguna apabila objek yang menerima informasi membutuhkan
informasi tersebut.
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa informasi adalah
sekumpulan data yang sudah diolah dan dikelola sehingga menjadi
mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi akan
berguna jika yang mendapatkan informasi tersebut tepat sasaran atau
yang membutuhkan informasi tersebut.
c. Sistem Informasi
Menurut Panja dalam Rahmat (2019:14) mengatakan bahwa
sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling
berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan
membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan
keputusan dan melakukan kontrol.
Menurut Faisal dalam Rahmat (2019:13) mengatakan bahwa
sistem informasi adalah kumpulan elemen yang berupa sub sistem yang
berhubungan satu sama lain dan bekerjasama untuk mengolah data dan
menghasilkan informasi yang berarti dan berguna bagi pemakai atau
pengambil keputusan.
Sedangkan sistem informasi dalam penulisan ini dapat diartikan
sebagai sekumpulan sub sistem, komponen dan elemen-elemen yang
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saling berhubungan dan bekerja sama antar bagian dengan bagian
lainnya.
d. Penjualan
Menurut Mulyadi dalam Elka (2018:4) mengemukakan
pengertian penjualan adalah:”Penjualan adalah kegiatan yang terdiri
dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik kredit maupun tunai.
Menurut Halim (2015:65) Penjualan adalah perjanjian, dimana
pihak pemilik barang /consiognor/pengamat menyerahkan barangnya
kepada pihak lain, yaitu consiogner mendapatkan sejumlah komisi dari
pihak consiognor.
Dari berbagai uraian definisi maka dapat disimpulkan bahwa
Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan
oleh penjual untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang atau
jasa yang ditawarkan.
e. Web
Menurut Abdulloh dalam Sa’ad (2020:3), Website atau web
adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa lama yang berisi
informasi dalam bentuk data digital, baik berupa teks, gambar, video,
audio dan animasi lainnnya yang disediakan melalui jaur koneksi
internet.
Menurut Febrin Aulia Batubara (2015:17) Website atau situs
dapat diartikan sebagai kumpulan halaman halaman yang digunakan
untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi,
suara, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling
terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan
halaman.

9

Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang
lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media
penghubung disebut hypetext. Website dinamis yaitu jenis website
yang isinya terus diperbaharui secara berkala oleh pengelola web.
f. Perangkat Lunak yang Digunakan
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam membangun
sistem informasi penjualan sembako ini yaitu:
1) Google chorme
Menurut Habibi, dkk (2020:13), Google Chrome adalah
sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh
google dengan menggunakan rendering webkit. Proyek sumber
terbukanya sendiri dinamakan Chronium.
Google chrome pertama kali dirilis oleh google pada
tanggal 2 September 2008. Saat itu chrome hanya untuk
Microsoft windows karena masih dalam status beta. Lalu, pada
11 Desember ditahun yang sama Google Chrome diluncurkan
untuk semua sistem operasi karena telah mencapai versi stabil.
Selanjutnya

pada

bulan

Januari

2012,

google

chrome

diperkirakan telah berhasil meraih Persentase 25-28% dari
keseluruhan pengguna browser dunia, membuatnya sebagai
browser kedua atau juga ketiga paling banyak digunakan setelah
Mozila Firefox.
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2) XAMPP
Menurut Haqi (2019:8), Xampp adalah perangkat lunak
(free software) bebas, yang mendukung untuk banyak sistem
operasi, yang merupakan komplilasi dari beberapa program.
Fungsi Xampp sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri
(localhost), yang terdiri beberapa program antara lain: Apache
HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang
ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.
XAMPP merupakan singkatan dari setiap huruf. X adalah
program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi. A adalah
Apache, tugas utamanya adalah untuk menghasilkan halaman
web yang benar kepada pengguna terhadap kode PHP yang sudah
dituliskan oleh pembuat halaman web. M adalah MySQL, server
aplikasi database. Pertumbuhan disebut SQL singkatan dari
Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur
yang difungsikan untuk mengolah database dan isinya. P adalah
PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP
adalah bahasa pemrograman untuk membuat web yang serverside scripting.
3) Balsamiq Mockups
Balsamiq mockup adalah program aplikasi yang digunakan
dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi.
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Software ini sudah menyediakan tools yang dapat memudahkan
dalam membuat desain prototyping aplikasi yang akan kita buat.
Software ini berfokus pada konten yang ingin digambar dan
fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. kelebihan dari
balsamiq adalah aplikasi ini sangat ringan dan juga cepat dalam
pembuatan mockup website maupun aplikasi.
4) StarUML
Menurut Habibi, dkk (2020:17), StarUML adalah software
permodelan yang mendukung UML (Unified Modeling
Language). Berdasarkan pada uml version 1.4 dan dilengkapi 11
macam diagram yang berbeda, mendukung notasi UML 2.0 dan
juga mendukung pendekatan MDA (Model Driven Architecture)
dengan dukungan konsep UML. StarUML dapat memaksimalkan
Produktivitas dan kualitas dari suatu software project.
StarUML adalah sebuah proyek open source untuk
pengembangan secara cepat, fleksibel, extensible, featureful, dan
bebas-tersedia. Tujuan dari proyek StarUML adalah untuk
membangun sebuah alat pemodelan perangkat lunak dan juga
platform yang menarik pengganti alat UML komersial seperti
Rational Rose, Together dan sebagainya.
5) Visual Studio Code
Visual Studio Code (VS Code) adalah sebuah teks editor
ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem
operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux,
Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung
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bahasa pemrograman JavaScript, Typescript, serta bahasa
pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat
dipasang via marketplace Visual Studio Code (seperti C++, C#,
Python, Go, Java, dst).
Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Visual Studio
Code, diantaranya Intellisense, Git Integration, Debugging, dan
fitur ekstensi yang menambah kemampuan teks editor. Fitur-fitur
tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya versi
Visual Studio Code. Pembaruan versi Visual Studio Code ini juga
dilakukan berkala setiap bulan, dan inilah yang membedakan VS
Code dengan teks editor-teks editor yang lain.
6) Codeigniter
Menurut Harani, dkk (2020:7), Codeigniter adaalah sebuah
aplikasi open source yang berupa kerangka kerja atau framework
untuk membangun website menggunakan bahasa PHP. Penulisan
kode dasar atau terstruktur, dengan menyediakan banyak library
yang biasanya digunakan dalam pengerjaan. Antarmuka yang
sederhana dan struktur logika untuk mengakses library ini
membuat Codeigniter mudah digunkan dan dipelajari.
Codeigniter ditulis atau dibuat oleh Ellis Lab dan dirilis pertama
kali pada 28 februari 2006.
CodeIgniter adalah framework PHP yang menggunakan
metode MVC atau Model, View, Controller. MVC sendiri adalah
konsep atau teknik yang memisahkan antara komponen utama
menjadi tiga komponen yaitu Model, View dan Controller.
Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing model:
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1) Model
Berfungsi untuk merepresentasikan struktur data.
Biasanya berhubungan langsung dengan database untuk
memanipulasi data (insert, update, delete, search),
menangani validasi dari bagian controller, namun tidak
dapat berhubungan dengan bagian view.
2) View
Merupakan bagian yang menangani presentation
logic.Pada suatu aplikasi web bagian ini biasanya berupa
file template HTML yang diatur oleh controller.View
berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data
kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung
terhadap bagian model.
3) Controller
Merupakan bagian yang mengatur hubungan antara
bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk
menerima request dan data dari user kemudian menentukan
apa yang akan diproses oleh aplikasi. Atau dengan kata lain,
berfungsi mengambil masukan (input) dari user dan
mengubahnya menjadi perintah untuk model dan atau view.
Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa,
CodeIgniter merupakan framework Bahasa pemrograman
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PHP yang menggunakan model MVC untuk membangun
web yang dinamis. Model MVC memisahkan fungsi dalam
pengembangan aplikasi, seperti manipulasi data, user
interface, dan kontrol aplikasi. CodeIgniter digunakan
penulis sebagai kerangka kerja dalam membangun sebuah
sistem / website.
g. Bahasa Pemrograman yang Digunakan
1) HTML
Menurut Hikmah, dkk (2015:1), HTML atau HyperText
Markup Language adalah salah satu format yang digunakan dalam
pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web.
Dokumen ini dikenal sebagai web page. Dokumen HTML
merupakan dokumen yang disajikan pada web browser.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
HTML (Hyper Text Markup Language) adalah bahasa pengkodean
untuk

menghasilkan

dokumen-dokumen

hypertext

untuk

digunakan di World Wide Web. HTML terlihat seperti bahasa
pengkodean lama, yang diawali dan diakhiri dengan kode-kode
html dimana menunjukkan bagaimana keluarannya pada saat
dijalankan pada sebuah web browser. HTML digunakan sebagai
Bahasa untuk membuat sebuah halaman web.
2) PHP
Menurut Supono dan Putratama (2018:3), PHP (Hypertext
Preproccessor) adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan
untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin
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yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side
yang dapat ditambahkan ke dalam HTML.
Padal awalnya, PHP merupakan kepanjangan dari personal
Home Page (situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus
Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama
Form Interpreted (FI) yang wujudnya berupa sekumpulan skrip
yang digunakan untuk mengolah data formular dari web.
3) CSS
Menurut Rerung (2018:113), CSS adalah singkatan dari
Cascading Style Sheets. CSS biasanya selalu dikaitkan dengan
HTML, karena keduanya memang saling melengkapi dimana
HTML ditunjukan untuk membuat struktur, atau konten dari
halaman web. Sedangkan CSS digunakan untuk tampilan dari
halaman web tersebut.
Dari deskripsi diatas dapat dikatakan bahwa CSS adalah
bahasa yang dapat digunakan untuk mendefinisikan bagaimana
suatu bahasa markup ditampilkan pada suatu media dimana bahasa
markup ini salah satunya adalah HTML. Dengan kata lain bahwa
CSS merupakan kumpulan kode yang digunakan untuk mendesain
halaman website agar lebih menarik dilihat. Dengan CSS kita bisa
mengubah desain dari teks, warna, gambar dan latar belakang dari
hampir semua tag HTML.
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4) JavaScript
Menurut Harani dan Sunandhar (2020:4), Javascript adalah
bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk membuat website
dinamis, dan jquery adalah library atau pustaka dari Javascript
yang dirancang untuk memudahkan penerapan client side scripting
dan menyajikan sebuah paradigma baru pada penanganan event
pada Javascript.
Javascript dibuat dan didesain selama sepuluh hari oleh
Brandan Eich, seorang karyawan Netscape, pada bulan September
1995. Awalnya bahasa pemrograman ini disebut Mocha, kemudian
diganti ke Mona, lalu Live Script sebelum akhirnya resmi
menyandang nama Javascript. Versi pertama dari bahasa ini hanya
terbatas di kalangan Netscape saja. Fungsionalitas yang ditawarkan
pun terbatas. Namun, Javascript terus dikembangkan oleh
komunitas developer yang tak henti-hentinya mengerjakan bahasa
pemrograman ini.
2. Pemodelan yang Digunakan
a. Model Prototype
Menurut Yurindra (2017:47), Prototype adalah suatu proses
yang memungkinkan developer membuat sebuah model software,
metode ini baik digunakan apabila client tidak bisa memberikan
informasi yang maksimal mengenai kebutuhan yang diinginkan.
Seringkali seorang customer sulit menentukan input yang
lebih terinci, proses yang diinginkan dan output yang diharapkan hal
tersebut menyebabkan developer tidak yakin dengan efisiensi
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algoritma yang dibuatnya, sehingga sulit dalam menyesuaikan
sistem operasi, serta interaksi manusia dan mesin yang harus
diambil.
Adapun tahapan prototyping melewati tujuh proses, yaitu
pengumpulan kebutuhan, Membangun prototyping, Evaluasi
protoptyping, Mengkodekan sistem, Menguji sistem, Evaluasi
sistem, Menggunakan sistem. Seperti yang terlihat pada gambar
dibawah ini.

Gambar 1. Tahapan Prototype.
Proses-proses pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembang bersamasama

mendefinisikan

format

seluruh

perangkat

lunak,

mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem
yang akan dibuat.
2) Membangun prototyping membangun prototyping dengan
membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian
kepada pelanggan (misalnya dengan membuat input dan format
output).
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3) Evaluasi prototyping, evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan
apakah prototype yang sudah dibangun sudah sesuai dengan
keinginann pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan
diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulang
langkah 1, 2 , dan 3.
4) Mengkodekan sistem dalam tahap ini prototyping yang sudah di
sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang
sesuai.
5) Menguji sistem setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat
lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan.
Pengujian ini dilakukan dengan White Box, Black Box, Basis
Path, pengujian arsitektur dan lain-lain.
6) Evaluasi Sistem pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang
sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya,
langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5.
7) Menggunakan sistem Perangkat lunak yang telah diuji dan
diterima pelanggan siap untuk digunakan.
b. Black Box Testing
Menurut Rosa dan Salahuddin (2016:275), Black Box Testing
(Pengujian Kotak Hitam), yaitu menguji perangkat lunak dari segi
spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program.
Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsifungsi, masukkan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan
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spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian black box merupakan
metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi
perangkat lunak. Data diuji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat
lunak kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah telah
sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian black box berfokus pada
pengujian

persyaratan

fungsional

perangkat

lunak,

untuk

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan
persyaratan fungsional suatu program. Pengujian black box berusaha
menemukan kesalahan dalam kategori berikut ini:
1) Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang dalam aplikasi.
2) Kesalahan interface.
3) Kesalahan dalam struktur data.
4) Kesalahan kerja inisialisasi dan kesalahatan terminasi.
c. Unified Modeling Language (UML)
Menurut Munawar (2018:49) UML (Unified Modelling
Language) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia
pengembangan sistem yang berorientasi objek. UML menyediakan
diagram-diagram yang sangat kaya dan dapat diperluas sesuai
kebutuhan kita.
Diagram adalah representasi secara grafis dari elemen-elemen
tertentu beserta hubunganhubungannya. Diagram penting karena
menyedikian representasi secara grafis dari dalam sistem atau
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bagiannya. Representasi grafis sangat mempermudah pemahaman
terhadap sistem. UML menawarkan sebuah standart untuk
merancang model sebuah sistem .dengan menggunakan UML dapat
dibuat model untuk semua jenis aplikasi piranti perangkat lunak,
sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa
pemrograman apapun. UML juga menggunakan class dan operation
dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan piranti
lunak dalam bahasa berorientasi objek seperti C++,Java, atau Visual
Basic.NET. UML Mendeskripsikan Object Oriented Programming
(OOP) dengan beberapa diagram untuk memodelkan gambaran
aplikasi yang dikembangkan. UML memiliki beberapa diagram
grafis yang diberi nama berdasarkan sudut pandang yang berbeda
terhadap sistem dalam proses analisis atau rekayasa UML yaitu
sebagai berikut:
1) Use Case Diagram
Use Case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML
menggambar interaksi antar sistem dan actor, Use Case diagram
juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pemakai sistem
dengan sistemnya.
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Simbol-simbol yang ada pada Use Case Diagram dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Simbol Use Case Diagram
Simbol
Use case
Nama Use

Aktor/Actor

NamaAktor

Asosasi /Assonciantion

Ekstensi/Extend
<<extend>>
- - - - - - - - - - - ->

Generalisasi/Generalization

Keterangan
Fungsionalitas
yang
disediakan system sebagai
unit-unit yang saling bertukar
antar unit atau actor, biasanya
dinyatakan
dengan
menggunakan kata kerja
diawal frase name use case.
Orang proses, atau system lain
yang berinteraksi dengan
system informasi yang akan
dibuat diluar system informasi
yang akan dibuat itu sendiri,
jadi walaupun symbol dari
actor adalah gambar orang,
tapi actor belum tentu orang,
biasanya
dinyatakan
menggunakan kata benda
diawal frase nama actor.
Komunikasi antar actor dan
use case yang berpartisipasi
padause case atau use case
memiliki denganactor.
Relasi use case tambahan ke
sebuah use case dimana
usecase yang ditambahkan
dapat berisi sendiri walaupun
tanpa use case tambahan.
Hubungan generalisasi dan
spesialisasi
(umum-khusus)
antara dua buah use case dimana
fungsi yang satu adalah fungsi
yang lebih umum dari yang
lainnya misalnya
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Simbol
Include /user
<< include>>

- - - - - - - - - ->

Keterangan
Relasi use case tambahan ke
sebuah use case dimana use case
yang ditambahkan memerlukan
use case ini menjelaskan
fungsinya atau sebagi syarat
yang dijalankan use case ini.
Include berarti use case yang
ditambahkan
akan
selalu
dipanggil saat use case tambahan
dijalankan.

2) Activity Diagram
Activity Diagram merupakan diagram yang bersifat dinamis
yang merupakan tipe khusus dan diagram state yang
memperlihatkan akhiran dari suatu aktifitas lainnya dari suatu
sistem. Activity Diagram merupakan yang paling penting dalam
pemodelan fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan memberi
tekanan pada aliran kendali antar objek. Activity Diagram
berfokus pada aktifitas-aktifitas yang terjadi dalam suatu proses
tunggal. Jadi dengan kata lain, Activity Diagram ini menunjukan
bagaimana aktifitas-aktifitas antara satu sama lain.
Simbol-simbol yang ada pada Activity Diagram dapat dilihat
pada tabel 2.
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Tabel 2. Simbol Activity Diagram.
Simbol

Keterangan
Titik awal
Titik akhir
Activity
Pilihan untuk mengambil keputusan.
Fork; Digunakan untuk menunjukkan kegiatan
yang dilakukan secara parallel atau untuk
menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi
satu.
Rake; Menunjukkan adanya
dekomposisi
Tanda waktu
Tanda pengiriman
Tanda penerimaan
Aliran akhir (Flow Final)

3) Sequence Diagram
Diagram sekuen merupakan diagram yang digunakan untuk
menggambar-kan perilaku objek pada use case dengan
mendeskripsikan proses objek dengan pesan yang dikirimkan.
Oleh karena itu, untuk menggambar diagram sekuen harus
diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta

24

metode-metode yang dimiliki kelas yang di instansiasi menjadi
objek itu.
Simbol-simbol yang ada pada Sequence Diagram dapat
dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Simbol Sequence Diagram.
Simbol

Keterangan

Object

Object merupakan instance
dari sebuah class dan
dituliskan tersusun secara
horizontal.
Digambarkan
sebagai sebuah class (kotak)
dengan
nama
object
didalamnya yang diawali
dengan sebuah titik koma.

Actor

Actor
juga
berkomunikasi

dapat
dengan

Object, maka Actor jugadapat
diurutkan sebagaikolom.

Lifeline

Lifeline
mengindikasikan
keberadaan sebuah object
dalam basis waktu. Notasi
untuk Lifeline adalah garis
putus-putus Vertikal yang
ditarik dari sebuah Object.
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Simbol
Activation

Message

Keterangan
Activation dinotasikansebagai
sebuah kotak segi empat yang
digambar
pada
sebuah
Lifeline.
mengindikasikan
sebuah objek yang akan
melakukan sebuahaksi.
Message,
digambarkan
dengan anak panah horizontal
antara ActivationMessage
mengindikasikan komunikasi
antaraObject-Object.

4) Class Diagram
Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur
dalam objek sistem. Diagram ini menunjukkan Class Object yang
menyusun sistem dan juga hubungan antara Class Object. Kelas
memiliki atribut dan metode atau operasi. Atribut adalah
variabelvariabel yang mendeskripsikan properti dengan bentuk
sebaris teks dalam kelas tersebut, sedangkan metode adalah
fungsi yang dimiliki oleh kelas yang dalam Class Diagram
dilambangkan menggunakan simbol-simbol.
Simbol-simbol yang ada pada Class Diagram dapat dilihat
pada tabel4.
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Tabel 4. Simbol Class Diagram.
Simbol

Nama
Package

Kelas

Antarmuka /
interface

Asosiasi

Asosiasi berarah

Generalisasi

Keterangan
Package merupakan
sebuah bungkusan dari
satu atau lebih kelas.
Kelas pada struktur
sistem, tiap kelas
memiliki
nama,
attribute,
dan
operation
atau
method.
Sama seperti konsep
interface
dalam
pemrograman
berorientasiobjek.
Relasi antar kelas
dengan pengertian
umum.
Relasi antar kelas
dengan
pengertian
kelas
yang
satu
digunakan oleh kelas
yang lain.
Relasi antar kelas
dengan
pengertian
generalisasi
spesialisasi(umumkhusus).

Relasi antar kelas
Kebergantungan dengan
pengertian
kebergantungan antar
kelas.
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Simbol

Nama
Agregasi

Keterangan
Relasi antar kelas
dengan makna semuasebagian (whole-part).

d. Konsep Basis Data
Menurut Date dalam Jayanti dan Sumiari (2018:2), Basis Data
adalah tempat untuk sekumpulan berkas data terkomputerisasi,
dengan tujuan utama memelihara informasi dan membuat informasi
tersebut tersedia saat dibutuhkan.
Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data.
Setiap basis data dapat memiliki sejumlah objek seperti file/table,
store procedure, indeks, dan lainya. Disamping berisi / menyimpan
data, setiap basis data juga mengandung / menyimpan definisi
struktur (baik untuk basis data maupun objek- objeknya secara
detail).
Ada beberapa komponen dasar database yang digunakan antara lain:
1) Field
Field merupakan implementasi dari suatu atribut data. Field
merupakan unit terkecil dari data yang disimpan dalam suatu file
atau basis data. Field - field tersebut diorganisasikan dalam record
- record.
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2) Record
Record merupakan koleksi dari field – field yang disusun
dalam format yang telah ditentukan. Selama desain sistem record
kan

diklasifikasikan

sebagai

fixed-lenght

record

atau

variablelength record. Fixed-length record adalah tipe instance
record yang punya field, jumalah field dan ukuran logik yang
sama variable-length record. Adalah mengijinkan record-record
yang berbeda dalam file yang sama memiliki panjang yang
berbeda.
3) File dan Table
Record-record yang serup diorganisasikan dalam groupgroup yang disebut file. Jadi file merupkan kumpulan semua
kejadian dari struktur record yang diberikan. Table merupakan
ekuivalen basis data relasional dari sebuah file.
4) Kunci (Key)
Kunci merupakan elemen record yang dipakai untuk
menemukan record tersebut pada waktu akses atau bias
digunakan untuk identifikasi tiap record kesebuah file. Adapun
jenis kunci adalah sebagai berikut:
a) Super Key
Superkey dengan jumlah atribut minimal. Candidate key
ini tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain.
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b) Candidate Key
Superkey dengan jumlah atribut minimal. Candidate key
ini tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain.
c) Primary Key
Kumpulan atribut dari suatu tabel yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi entity atau record dari tabel tersebut
secara unik.
d) Alternate Key
Setiap atribut dari Candidate key yang tidak terpilih
sebagai Primary Key akan dinamakan Alternate Key.
e) Foreign Key
Merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada
Primary Key pada tabel lain. Akan terjadi suatu relasi yang
memiliki kardinalitas one to many atau many to many.
e. Skala Likert
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
presepsi seseorang atau kelompok orang tentang sosial. Dalam
penelitian, penomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh
peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Skala likert suatu skala psikometrik yang umum digunakan
dalam kuisioner, dan merupakan skala yang banyak digunakan
dalam riset berupa survei. Dengan skala likert, maka variabel yang
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diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik menyusu item-item instrumen yang
dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap instrumen
yang menggunakan skala likert mempunyai gradisi dari sangat
positif sampai sangat negatif.
Menurut Sugiyono (2015:93) “skala likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial”. Skala likert memiliki dua bentuk
pernyataan yaitu positif dan negatif.
Pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1. Sedangkan
bentuk pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4 dan 5. Bentuk jawaban
skala likert terdiri dari: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu
(RG), Tidak Sejutu (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).
Tabel 5. Skala Penilaian
No.

Keterangan

Skor
Positif
5

Skor Negatif

1.

Sangat Setuju

1

2.

Setuju

4

2

3.

Ragu-Ragu

3

3

4.
5.

Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

2
1

4
5
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B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relavan merupakan kajian yang berisi uraian sistematis
tentang informasi hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk
pustaka yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti
dengan memaparkan ringkasan hasil penelitian yang relavan yang
mendukung judul, dengan fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin
yang tetap mengacu pada sumber aslinya. Dalam hal ini telah diperoleh
beberapa contoh penelitianpenelitian terdahulu yang dapat digunkan sebagai bahan acuan
pendukung judul serta fakta-fakta terkait dalam pembahasan penelitian ini
yang telah berhasil dihimpun oleh penulis, yang dapat dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6. Penelitian yang Relevan

No
1

2

3

Penulis/
Tahun

Topik
Penelitian

/ Perancangan
Sistem Informasi
Penjualan
Berbasis
Web
Pada Toko Join
Mart
Sri Ipnuwati Perancangan
/2019
Sistem Informasi
Penjualan Batik
Pada CV. Melina
Berbasis Web

Metode
Pengembangan
PL

Hartoni
2017

Novita
/2019

Sari

Sistem
Informasi

Waterfall

Waterfall

Hasil

Perbedaan

Pemodelan sistem menggunakan
DFD, Sistem di bangun dengan
menggunakan web natif dan isi dari
penelitian
lebih
pokus
ke
perancangan sistem penjualan pada
Toko Join Mart.
Pemodelan sistem menggunakan
StarUML,
Bahasa
program
menggunakan PHP,MySQL serta
pengujian atau testing dengan
menggunakan blackbox testing.
Sistem bersifat online dan sistem
informasi ini lebih berfokus pada
pemasaran dan penjualan.

Pemodelan sistem menggunakan
UML, sistem dibangun dengan
menggunakan Web Framework
CodeIgniter.

Pemodelan sistem menggunakan
StarUML,
Bahasa
program
menggunakan PHP,MySQL serta
pengujian atau testing dengan
menggunakan blackbox testing.
Sistem bersifat oflinedan sistem
informasi ini lebih berfokus pada
proses transaksi penjualan dan
pengecekan stok barang

Sistem Informasi Penjualan dan Pemodelan sistem menggunakan
Pengolahan data barang pada toko UML, sistem dibangun dengan
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Penjualan dan
Pengolahan
Data
Barang
pada
Toko
Furniture Raja
Kasur

Waterfall

4

Farhan
Ramadhan,
Nuraini
Purwandari /
2018

Sistem
Informasi
Penjualan
Berbasis Web
pada
PT.
Mustika Jati

Sistem
Development
Life Cycle
(SLDC)

5

Tasiati Corie
Mei, Hellyana
/ 2017

Sistem
Informasi
Penjualan
Berbasis Web
pada
Genom
Bagi
Purwokerto

Sistem
Development
Life Cycle
(SLDC)

furniture Raja Kasur, Menggunakan
Aplikasi Visual Basic2008 dan
Microsft Office Acces 2007 sebagai
databasenya,
Sistem
Informasi
memberikan kemudahan dalam
pembuatan data barang, data produk
data penjualan dalam pengecekan
stok barang.
Sistem
yang
dibuat
dapat
Memberikan tentang informasi PT.
Mustika Jati berbasis Web untuk
dapat meningkatkan efektivitas dan
efesiensi. Namun sistem yang dibuat
tidak memiliki catatan dari data
pelanggan sehingga pihak PT.
Mustika Jati tidak memiliki informasi
detail tentang data pelanggan yang
melakukan transaksi.
Sistem Informasi Penjualan Berbasis
Web pada Genom Bagi Purwokerto,
memberikan
informasi
tentang
produk dan sistem dibuta bersifat
online

menggunakan Web Framework
CodeIgniterdan Microsft Office
Acces 2016 sebagai databasenya,
Sistem
Informasi
memberikan
kemudahan
dalam
melakukan
transaksi penjualan dan dalam
pengecekan stok barang.
Sistem informasi Penjualan yang
dirancang penulis pada Toko
Wibowo
dapat
memberikan
informasi mengenai sisa dari stok
barang yang tersedia dan sistem yang
dibuat hanya bersifat offline.

Sistem informasi Penjualan yang
dirancang penulis pada Toko
Wibowo
dapat
memberikan
informasi mengenai sisa dari stok
barang yang tersedia dan sistem yang
dibuat hanya bersifat offline.

BAB III
ANALISA DAN DESAIN

A. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:
1. Metode Observasi
Metode ini merupakan proses dimana penulis terjun langsung
kelapangan guna untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan
serta mencatat dan mengamati sistem yang sedang berjalan.
2. Metode Wawancara
Metode wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan
penulis dengan cara tanya jawab. Dalam wawancara ini penulis
melakukannya kepada pemilik Toko Wibowo.
3. Metode Kepustakaan
Metode kepustakaan atau studi pustaka adalah mempelajari buku
referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk
mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan datadengan
mempelajari berbagai sumber–sumber dari buku maupun dari media internet
yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.
4. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan studi teknik pengumpulan data
dengan menghimpun data menganalisis dokumen – dokumen, baik
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dokumen tertulis, maupun gambar.
Dalam penelitian ini penulis melakukan metode dokumentasi dengan
mempelajari dokumen-dokumen dengan cara pengumpulan data yang
berbentuk dokumen tentang merancang dan mengembangan sitem
informasi penjualan berbasis web.
5. Metode Kuesioner/Survei
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawab. Yang dimana jawaban tersebut digunakan untuk
mengukur sikap pengguna terhadap sistem yang dibuat.
B. Metode Pengembangan Sistem
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype
yaitu metode yang dilakukan dengan tujuh tahapan yaitu pengumpulan
kebutuhan, membangun prototype, evaluasi prototype, mengkodekan sistem,
menguji sistem, evaluasi sistem dan penggunaan sistem. Adapun penjelasan
dari tujuh tahapan yang dilakukan dalam metode prototype tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Pengumpulan kebutuhan disini penulis melakukan penelitian mengenai
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem nantinya
dengan cara observasi dan wawancara terhadap pemilik Toko Wibowo.
Selain itu penulis juga mengumpulkan kebutuhan dari penelitian yaitu
dokumentasi dan pustaka agar mendapatkan data yang bersifat teoritis serta
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menggunakan metode kuesioner untuk mengukur sikap pengguna terhadap
sistem yang dibuat nantinya.
2. Membangun prototyping membangun prototyping dengan membuat
perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan
(misalnya dengan membuat input dan format output).
3. Evaluasi protoptyping evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah
prototype yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginann pelanggan.
Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak prototyping
direvisi dengan mengulang langkah 1, 2 , dan 3.
4. Mengkodekan sistem dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati
diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.
5. Menguji sistem setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang
siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan
dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur dan lainlain.
6. Evaluasi Sistem pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi
sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika
tidak, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Menggunakan sistem Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima
pelanggan siap untuk digunakan.
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C. Tinjauan Umum
Toko Wibowo adalah toko yang bergerak dalam bidang penjualan barang
sembako. Toko Wibowo dibangun pada tahun 2001 oleh pemilik yang bernama
Saidiharjo awal toko ini di bangun di jalan Gurame induk no 02. Sebelah kanan
jalan sekitar 100 meter setelah muara jalan masuk pada saat itu kondisi
infrastruktur masih belum memadai.
Awal berdirinya Toko Wibowo penjualanya sangat sedikit, barang barang
yang tersedia pun tidak begitu banyak karena tidak adanya sales/supplier yang
mengorderkan barang. Toko Wibowo masih belum banyak di kenal oleh
masayarakat sehingga pemasukan yang di dapat juga tidak banyak. Pada tahun
2005 Toko Wibowo pun semakin berkembang para sales/supplier pun mulai
berdatangan untuk mengorderkan barang mereka ke Toko Wibowo dan proses
itu terjadi hingga sampai sekarang.
Seiring dengan perkembangan waktu penjualan maka perlu adanya sistem
terkomputerisasi yang dapat mengelola kegiatan transaksi penjualan, begitu
pula dalam pengeloalaan data stok barang, sangat dibutuhkan sistem
terkomputerisasi untuk menghindari berbagai resiko kesalahan-kesalahan,
terhadap pencatatan data dan kurangnya keakuratan dalam memberikan
kebutuhan informasi dan data.
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D. Analisis
Analisis sistem merupakan tahap kritis dan penting karena kesalahan
ditahap ini menyebabkan kesalahan lain pada tahap selanjutnya. Analisa sistem
dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh
kedalam bagian komponen-komponennya dengan maksud mengidentifikasi
dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, yang
terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan
perbaikan-perbaikan. Adapun analisis yang akan dibahas ialah analisis sistem
yang berjalan, analisis kelemahan sistem yang berjalan, dan analisis kebutuhan
sistem.
1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Analisis sistem merupakan gambaran tentang sistem informasi
penjualan yang saat ini berjalan pada Toko Sembako Wibowo, saat ini
masih dilakukan secara manual atau belum terkompurisasi seperti pada
sistem pencatatan transasksi penjualan yang meliputi data penjualan dan
data barang. Kemudian bagi pemilik toko sendiri untuk proses pengecekan
data stok barang yang tersedia pun masih secara manual, yaitu dengan
mengecek lansung secara satu per satu pada barang yang ada dan data
pencatatan itu masih ditulis dalam buku besar untuk menyimpannya.
2. Analisis Kelemahan Sistem yang Berjalan
Berdasarkan informasi yang didapat bahwa analisis kelemahan sistem
yang berjalan saat ini pada Toko Sembako Wibowo sebenarnya hampir
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sama dengan hasil analisis sistem yang berjalan dimana Toko Sembako
Wibowo, saat ini masih dilakukan secara manual atau belum
terkomputerisasi.
Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa,
kelemahan yang terdapat pada sistem yang berjalan saat ini, lebih merujuk
pada proses kinerja pemilik toko dalam melakukan transaksi, dimana
pemilik toko harus merekap data penjualan kedalam buku besar, dan
terkadang pencatatan yang dilakukan pemilik toko sering terjadi salah
penulisanya. Oleh karena itu maka diperlukannya sebuah sistem yang
mampu meminimalisirkan kelemahan pada sistem yang lama.
Dibandingkan dengan sistem baru yang akan dibuat nantinya, proses
transaksi dapat dilakukan didalam sistem atau terkomputerisasi, pemilik
toko tinggal mengklik sesuai dengan apa yang di inginkanya di dalam
sistem, tanpa harus melaukan pencatatan seperti sebelumnya sehingga
dalam keakuratan data dan efsiensi pun lebih tepat dan cepat.
3. Analisis Kebutuhan Sistem
a. Kebutuhan Sistem Informasi
Kebutuhan informasi yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini
adalah:
1)

Data Transaksi Penjualan.

2)

Data Stok Barang.

40

b. Kebutuhan Perangkat Keras
Kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan pengguna untuk
menjalankan Sistem Informasi Penjualan di Toko Wibowo yaitu :
1) Type

: Laptop Acer Aspire A514 - 53

2) Processor

: Intel(R) Core ™ i3-1005G1 CPU @1.20GHz

3) RAM

: 4,00 GB (3,77 GB usable)

c. Kebutuhan Perangkat Lunak Untuk Membuat Aplikasi
Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk Membuat Sistem
Informasi Penjualan ini adalah:
1) XAMPP, sebagai webserver.
2) CodeIgniter, framework PHP yangdigunakan.
3) HTML, sebagai bahasa untuk membuat sebuah halamanweb.
4) PHP, bahasa pemrograman yang dominandigunakan.
5) MySQLi, sebagai databaseserver
6) Visual Studio Code, sebagai text editor.
7) Google Chrome, sebagai webbrowser.
8) Balsamiq Mockup, sebagai perancangan desain interface
sistem (Prototype).
9) StarUML, untuk membuat diagramUML.
d. Pengguna Sistem
Kebutuhan pengguna sistem mengidentifikasikan kategori pengguna
yang dapat mengakses sistem yang dibangun.
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Adapun kategori pengguna tersebut adalah sebagai berikut:
1) Admin adalah pemilik toko yang memiliki akses pada sistem secara
keseluruhan.
2) Kasir adalah pengguna yang memiliki beberapa hak akses pada sistem.
E. Desain Sistem
1. Desain Antarmuka
Pada tahapan ini penulis akan menerangkan desain interface sistem
yang akan dibangun, adapun rancangan desain interface-nya adalah sebagai
berikut:
a. Masukan Antarmuka
1). Halaman Login (User & Admin)
Halaman Login adalah halama awal yang muncul ketika
sistem diakses. Rancangannya seperti pada gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2. Halaman Login (User dan Admin)
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2). Halaman Tambah Barang (admin)
Halaman Tambah Barang adalah halaman yang muncul ketika
mengklik menu master barang. Rancangannya seperti pada gambar
3 dibawah ini:

Gambar 3. Halaman Tambah Barang (Admin)
3). Halaman Tambah Penjualan (Admin)
Halaman Tambah Penjualan adalah halaman yang muncul ketika
mengklik menu transaksi penjualan. Rancangannya seperti pada
gambar 4 dibawah ini:
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Gambar 4. Halaman Tambah Penjualan (Admin)
4). Halaman Tambah Penjualan ( Kasir)
Halaman Tambah Penjualan adalah halaman yang muncul ketika
mengklik menu transaksi penjualan. Rancangannya seperti pada
gambar 5 dibawah ini:

Gambar 5. Halaman Tambah Penjualan (Kasir)
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5). Halaman Tambah Kasir (Admin)
Halaman Tamabah Kasir adalah halaman yang muncul ketika
mengklik menu tambah kasir. Rancangannya seperti pada gambar 6
dibawah ini:

Gambar 6. Halaman Tambah Kasir (Admin)
6). Halaman Tambah Pengguna (Admin)
Halaman Tamabah Pengguna adalah halaman yang muncul ketika
mengklik menu tambah pengguna. Rancangannya seperti pada
gambar 7 dibawah ini:
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Gambar 7. Halaman Tambah Pengguna (Admin)
7). Halaman Profil Toko (Admin)
Halaman Profil Toko adalah halaman yang muncul ketika mengklik
menu profil toko disini admin dapat mengubah data profil toko.
Rancangannya seperti pada gambar 8 dibawah ini:

Gambar 8. Halaman Profil Toko ( Admin)
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b. Keluaran Antarmuka
1) Halaman Dashboard (Admin)
Halaman Dashboard admin adalah halaman yang muncul ketika
admin berhasil login. Rancangannya seperti pada gambar 9 dibawah
ini:

Gambar 9. Halaman Dashboard (Admin)
2) Halaman Data Barang(Admin)
Halaman Data Barang adalah halaman yang muncul ketika menu
data barang diklik. Rancangannya seperti pada gambar 10 dibawah
ini:
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Gambar 10. Halaman Data Barang (Admin)
3) Halaman Data Kasir(Admin)
Halaman Data kasir adalah halaman yang muncul ketika menu
master kasir diklik. Rancangannya seperti pada gambar 11 dibawah
ini:

Gambar 11. Halaman Data Kasir (Admin)
4) Halaman Data Penjualan (Admin)
Halaman Data Penjualan adalah halaman yang muncul ketika menu
transaksi penjualan diklik. Rancangannya seperti pada gambar 12
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dibawah ini:

Gambar 12. Halaman Data Penjualan (Admin)
5) Halaman Detail Penjualan(Admin)
Halaman Detail Penjualan adalah halaman yang muncul ketika menu
aksi detail penjualan diklik. Rancangannya seperti pada gambar 13
dibawah ini:

Gambar 13. Halaman Detail Penjualan (Admin)
6) Halaman Data Pengguna(Admin)
Halaman Data Pengguna adalah halaman yang muncul ketika menu
Manajemen Pengguna diklik. Rancangannya seperti pada gambar 14
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dibawah ini:

Gambar 14. Halaman Data Pengguna (Admin)
7) Halaman Dasbor Kasir (Kasir)
Halaman Dasbor Kasir adalah halaman yang muncul ketika kasir
berhasil login. Rancangannya seperti pada gambar 15 dibawah ini:

Gambar 15. Halaman Dashboard Kasir (kasir)
8) Halaman Data Barang(Kasir)
Halaman Data Barang adalah halaman yang muncul ketika menu
master barang diklik. Rancangannya seperti pada gambar 16
dibawah ini:
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Gambar 16. Halaman Data Barang (Kasir)
9) Halaman Data Kasir (Kasir)
Halaman Data Kasir adalah halaman yang muncul ketika menu
master kasir diklik. Rancangannya seperti pada gambar 17 dibawah
ini:

Gambar 17. Halaman Data Kasir (Kasir)
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2. Desain Proses
Dalam perancangan sistem penulis menggunakan diagram UML
(Unified Modeling Language). Adapun diagram yang penulis gunakan ialah
Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class
Diagram.
a. Use CaseDiagram
Use case diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau
semua actor, use case, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan
suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang
penggunaan usecase, tetapi hanya memberikan gambaran singkat
hubungan antara use case, aktor, dan sistem.
1) Identifikasi aktor dan interaksinya dengansistem
Sistem yang dirancang ini digunakan oleh dua aktor yakni admin dan
user. Interaksi aktor dengan sistem akan dijelaskan pada tabel 7
berikut ini.
Tabel 7. Kegiatan Aktor dan Interaksinya dengan Sistem
Aktor

Admin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kegiatan
Login
Logout
Dashboard Admin
Kelola Data Barang
Kelola Data Kasir
Kelola Data Transaksi Penjualan
Kelola Data Admin
Kelola Profil Toko
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Aktor

Kasir

Kegiatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Login
Logout
Dashboard Kasir
Melihat Data Barang
Melihat Data Kasir
Kelola Data Transaksi Penjualan
Melakukan Transaksi Penjualan

2) Pembuatan Use Case Diagram
Berdasarkan tabel 7 didapatkan spesifikasi kebutuhan sehingga use
case diagram dari sistem dapat dilihat pada gambar 18 berikut ini.

Gambar 18. Use Case Diagram Sistem Informasi Penjualan
Sembako.

b. Activity Diagram
Pada pemodelan UML, Activity Diagram dapat digunakan untuk
menjelaskan bisnis dan alur kerja operasional secara step-by-step dari
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komponen suatu sistem. Activity Diagram menunjukkan keseluruhan
dari aliran kontrol. Berikut adalah Activity Diagram dari sistem yang
dirancang.
1) Activity Diagram Login (Admin)

Gambar 19. Activity Diagram Login (Amin).
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk login admin,
aktivitas ini dimulai dengan admin mengakses sistem, sistem akan
menampilkan

halaman

login.

selanjutnya

admin

diminta

memasukkan username dan password kemudian mengklik tombol
login, apabila data masukkan bernilai false maka sistem akan
menampilkan

pesan

kesalahan

dan

admin

diminta

untuk

memasukkan username dan password kembali, tetapi apabila data
bernilai data bernilai true maka sistem akan merespon untuk
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menampikan halaman dashboard admin.
2) Activity Diagram Kelola Data Barang (admin)

Gambar 20. Activity Diagram Kelola Data Barang.
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola data
barang, aktivitas ini dimulai dengan admin mengakses sistem, dan
menggklik menu data barang kemudian sistem merespon dengan
menampilkan halaman data barang, admin dapat memilih aksi
tambah data barang. Jika admin sudah melakukan aksi maka admin
mengklik simpan, apabila data bernilai false maka sistem
menampilkan pesan salah dan kembali ke halaman tambah data
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barang dan jika data bernilai true maka sistem akan merespon untuk
menampikan pesan data barang sudah di tambah dan kembali ke
halaman data barang.
3) Activity Diagram Kelola Data Kasir (admin)

Gambar 21. Activity Diagram Kelola Data Kasir.
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola data
kasir, aktivitas ini dimulai dengan admin mengakses sistem, dan
menggklik menu data kasir kemudian sistem merespon dengan
menampilkan halaman data kasir,admin dapat memilih aksi tambah
data kasir. Jika admin sudah melakukan aksi maka admin mengklik
simpan, apabila data bernilai false maka sistem menampilkan pesan
salah dan kembali ke halaman tambah data kasir dan jika data
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bernilai true maka sistem akan merespon untuk menampikan pesan
data kasir sudah di tambah dan kembali ke halaman data kasir.
4) Activity Diagram Kelola Data Transaksi Penjualan (admin)

Gambar 22. Diagram Kelola Data Transaksi Penjualan (admin)
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola transaksi
penjualan, aktivitas ini dimulai dengan admin menggklik menu
transaksi

penjualan,

kemudian

sistem

merespon

dengan

menampilkan halaman data penjualan, Jika admin memilih aksi cari
data transaksi maka sistem menampilkan halaman data yang di cari.
Kemudian jika admin melakukan aksi tambah transaksi maka sistem
akan menampilkan halaman transaksi penjualan. Kemudian admin
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melakukan transaksi dan sistem menampilakan pesan invoice
penjualan berhasil dibuat dan kembali ke halaman data penjualan.
5) Activity Diagram Melakukan Transaksi Penjualan (admin)

Gambar 23. Activity Melakukan Transaksi Penjualan.
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola data
transaksi penjualan, aktivitas ini dimulai dengan admin mengakses
sistem, dan menggklik menu transaksi penjualan, kemudian sistem
merespon dengan menampilkan halaman data penjualan, admin
dapat memilih aksi tambah transaksi penjualan. Jika admin sudah
melakukan aksi maka admin mengklik simpan, apabila data bernilai
false maka sistem menampilkan pesan salah dan kembali ke halaman
tambah data transaksi penjualan dan jika data bernilai true maka
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sistem akan merespon untuk menampikan pesan invoice penjualan
berhasil dibuat dan kembali ke halaman data penjualan.
6) Activity Diagram Kelola Data Pengguna (admin)

Gambar 24. Activity Diagram Kelola Data Pengguna.
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola data
pengguna, aktivitas ini dimulai dengan admin mengakses sistem,
dan menggklik menu manajemen pengguna, kemudian sistem
merespon dengan menampilkan halaman data pengguna, admin
dapat memilih aksi

tambah datapengguna. Jika admin sudah

melakukan aksi maka admin mengklik simpan, apabila data bernilai
false maka sistem menampilkan pesan salah dan kembali ke halaman
tambah data pengguna, dan jika data bernilai true maka sistem akan
merespon untuk menampikan pesan data pengguna berhasil
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ditambahkan dan kembali ke halaman data pengguna.
7) Activity Diagram Kelola Profil Toko (admin)

Gambar 25. Activity Diagram Kelola Profil Toko.
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola profil
toko, aktivitas ini dimulai dengan admin mengklik menu data profil
toko kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman
profil toko. Admin dapat memilih aksi simpan, edit dan hapus.
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8) Activity Diagram Login (kasir)

Gambar 26. Activity Diagram Login (Kasir).
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk login kasir, aktivitas
ini dimulai dengan kasir mengakses sistem, sistem akan
menampilkan

halaman

login.

Selanjutnya

kasir

diminta

memasukkan username dan password kemudian mengklik tombol
login, apabila data masukkan bernilai false maka sistem akan
menampilkan pesan kesalahan dan kasir diminta untuk memasukkan
username dan password kembali, tetapi apabila data bernilai data
bernilai true maka sistem akan merespon untuk menampikan
halaman dashboard kasir.
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9) Activity Diagram Kelola Data Barang(kasir)

Gambar 27. Activity Diagram kelola data barang (Kasir).
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk memngelola data
barang, aktivitas ini dimulai dengan kasir menggklik menu data
barang kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman
data daftar barang, kemudian kasir menggklik cari barang.jika
kasir sudah melakukan aksimaka sistem akan merespon untuk
menampikan data barang yang dicari.
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10) Activity Diagram Kelola Data Kasir (kasir)

Gambar 28. Activity Diagram kelola data kasir (Kasir).
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola data
kasir, aktivitas ini dimulai dengan kasir menggklik menu data kasir,
kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman data
kasir, kemudian kasir menggklik cari data kasir. Jika kasir sudah
melakukan aksimaka sistem akan merespon untuk menampikan data
kasir yang dicari.
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11) Activity Diagram Kelola Data Transaksi Penjualan (Kasir)

Gambar 29. Activity Diagram kelola transaksi penjualan (Kasir).
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk mengelola transaksi
penjualan, aktivitas ini dimulai dengan kasir menggklik menu
transaksi

penjualan,

kemudian

sistem

merespon

dengan

menampilkan halaman data penjualan, Jika kasir memilih aksi cari
data transaksi maka sistem menampilkan halaman data yang di cari.
Kemudian jika kasir melakukan aksi tambah transaksi maka sistem
akan menampilkan halaman transaksi penjualan. Kemudian kasir
melakukan transaksi dan sistem menampilakan pesan invoice
penjualan berhasil dibuat dan kembali ke halaman data penjualan.
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12) Activity Diagram Melakukan Transaksi Penjualan (kasir)

Gambar 30. Melakukan Transaksi Penjualan
Gambar diatas merupakan aktivitas untuk melakukan
transaksi penjualan, aktivitas ini dimulai dengan kasir mengakses
sistem, dan menggklik menu transaksi penjualan, kemudian sistem
merespon dengan menampilkan halaman data penjualan, kasir dapat
memilih aksi

tambah transaksi penjualan. Jika kasir sudah

melakukan aksi maka kasir mengklik simpan, apabila data bernilai
false maka sistem menampilkan pesan salah dan kembali ke halaman
tambah data transaksi penjualan dan jika data bernilai true maka
sistem akan merespon untuk menampikan pesan invoice penjualan
berhasil dibuat dan kembali ke halaman data penjualan.
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c. SequenceDiagram
Berikut ini merupakan Sequence Diagram dari rancangan sistem
informasi penjualan.
1) Sequence Diagram Login (Admin)

Gambar 31. Sequence Diagram Login (Admin).
Admin mengakses halaman login lalu direspon sistem dengan
menampilkan form login. Admin mengisi username dan password
jika benar maka akan dilanjutkan kehalaman admin jika salah makan
akan menampilkan pesan error. Untuk logout, admin mengklik
tombol logout.
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2) Sequence Diagram Master Barang (Admin)

Gambar 32. Sequence Diagram Master Barang (Admin)
Admin mengkses data barang dan menampilkan halaman data
barang, admin melakukan tambah data barang jika benar maka
sistem menampilkan pesan berhasil jika salah maka sistem
menampilkan pesan error. Admin melakukan edit data barang dan di
validasi, jika berhasil maka data barang berhasil di ubah. Admin
dapat menghapus data barang dan sistem akan menampilkan pesan
data barang berhasil dihapus.
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3) Sequence Diagram Master Kasir (Admin)

Gambar 33. Sequence Diagram Master Kasir (Admin).
Admin mengkses data kasir dan menampilkan halaman data
kasir, admin melakukan tambah data kasir jika benar maka sistem
menampilkan pesan berhasil jika salah maka sistem menampilkan
pesan error. Admin melakukan edit data kasir, dan di validasi sistem,
jika berhasil maka data kasir berhasil di ubah. Admin dapat
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menghapus data kasir dan sistem akan menampilkan pesan data kasir
berhasil dihapus.
4) Sequence Diagram Transaksi Penjualan (Admin)

Gambar 34. Sequence Diagram Transaksi Penjualan (Admin).
Admin mengkses menu transaksi penjualan dan sistem
menampilkan halaman data penjualan, admin melakukan tambah
transaksi penjualan dan mengisi form tambah penjualan, jika benar
maka sistem menampilkan pesan berhasil melakukan transaksi dan
jika salah maka sistem menampilkan pesan error. Untuk menghapus
data penjualan, admin memilih data yang akan dihapus kemudian
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data berhasil dihapus. Admin dapat mencetak data yang di pilih
kemudian data berhasil dicetak.
5) Sequence Diagram Master Kasir (Admin)

Gambar 35. Sequence Diagram Manajemen Pengguna (Admin).
Admin mengkases data pengguna dan menampilkan halaman
data pengguna, admin melakukan tambah data pengguna jika benar
maka sistem menampilkan pesan berhasil jika salah maka sistem
menampilkan pesan error. Admin melakukan edit data pengguna,
dan di validasi sistem, jika berhasil maka data kasir berhasil di ubah.
Untuk menghapus data pengguna, admin memilih data yang akan
dihapus kemudian data berhasil dihapus.
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6) Sequence Diagram Profil Toko (Admin)

Gambar 36. Sequence Diagram Profil Toko (Admin)
Jika admin ingin mengakses menu profil toko maka sistem
akan menampilkan halaman profil toko. Jika admin ingin mengubah
data profil toko maka admin mengisi form buat data toko. Jika form
sudah diisi, sistem akan validasi data profil toko. Jika data valid
maka akan berhasil dan menampilkan pesan berhasil namun jika
tidak valid maka akan menampilkan pesan eror.
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7) Sequence Diagram Login (Kasir)

Gambar 37. Sequence Diagram Login (Kasir)
Kasir mengakses halaman login lalu direspon sistem dengan
menampilkan form login. Kasir mengisi username dan password jika
benar maka akan dilanjutkan kehalaman kasir jika salah makan akan
menampilkan pesan error. Untuk logout, admin mengklik tombol
logout.
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8) Sequence Diagram Login (Kasir)

Gambar 38. Sequence Diagram Master Barang (Kasir)
Kasir mengakses halaman data kasir kemudian sistem akan
merespon dengan menampilkan halaman data kasir.
9) Sequence Diagram Transaksi Penjualan (Kasir)

Gambar 39. Sequence Diagram Transaksi Penjualan (Admin).
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Kasir mengakses menu transaksi penjualan dan sistem
menampilkan halaman data penjualan, kasir dapat melakukan
tambah transaksi penjualan dan mengisi form tambah penjualan, jika
benar maka sistem menampilkan pesan berhasil melakukan transaksi
dan jika salah maka sistem menampilkan pesan error. Untuk
menghapus data penjualan, kasir memilih data yang akan dihapus
kemudian data berhasil dihapus. Kasir dapat mencetak data
penjualan yang di pilih kemudian data berhasil dicetak.
3. Desain Basis Data
a. Desain Tabel Basis Data
Database toko_wibowo.sql adalah database yang dibuat untuk
menyimpan data-data yang akan digunakan dalam proses pengolahan
data admin, data penjualan dan data barang. Berikut adalah desain dari
tabel-tabel yang dibuat di dalam database toko_wibowo.sql ini :
1). Penngguna (admin)
Pengguna merupakan tabel, yang menyimpan data admin
yang digunakan untuk login pada sistem. Berikut spesifikasi dari
pengguna.
Tabel 8. Spesifikasi tabel Pengguna
Field Name

Data Type

Size

Keterangan

Id

INT

11

Auto Increment
(Primary Key)
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Field Name

Data Type

Size

Keterangan

kode_pengguna

VARCHAR

10

-

nama_pengguna

VARCHAR

30

-

username_pengguna

VARCHAR

20

-

password_pengguna

VARCHAR

12

-

2) Barang
Barang merupakan tabel, yang menyimpan data barang.
Berikut spesifikasi dari jadwal :
Tabel 9. Spesifikasi tabel Barang
Field Name

Data Type

Size

Keterangan

Id

INT

11

kode_barang

VARCHAR

10

-

nama_barang

VARCHAR

30

-

harga_beli

VARCHAR

20

-

harga_jual

VARCHAR

12

-

Stok

INT

11

-

Satuan

VARCHAR

20

-

Auto Increment
(Primary Key)

3) Penjualan
Penjualan merupakan tabel, yang menyimpan data transaksi
penjualan. Berikut spesifikasi dari pengguna:
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Tabel 10. Spesifikasi tabel Penjualan
Field Name

Data Type

Size

Keterangan

Id

INT

11

no_penjualan

VARCHAR

20

-

nama_kasir

VARCHAR

20

-

tgl_penjualan

Date

20

-

jam_penjualan

VARCHAR

20

-

Total

INT

11

-

Auto Increment
(Primary Key)

4) Detail Penjualan
Detail penjualan merupakan tabel, yang menyimpan data
transaksi penjualan yang lebih Detail. Berikut spesifikasi dari
pengguna:
Tabel 11. Spesifikasi tabel Detail Penjualan
Field Name

Data Type

Size

Keterangan

no_penjualan

VARCHAR

20

-

nama_barang

VARCHAR

20

-

harga_barang

VARCHAR

20

-

jumlah_barang

INT

11

-

Satuan

VARCHAR

20

Subtotal

VARCHAR

11

-
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5) Kasir
Kasir merupakan tabel, yang menyimpan data kasir yang
digunakan untuk login pada sistem. Berikut spesifikasi dari
pengguna:
Tabel 12. Spesifikasi Tabel Kasir
Field Name

Data Type

Size

Keterangan

Id

INT

11

kode_kasir

VARCHAR

10

-

nama_kasir

VARCHAR

30

-

username_kasir

VARCHAR

20

-

password_kasir

VARCHAR

12

-

Auto Increment
(Primary Key)

6) Data Toko
Data toko merupakan tabel yang menyimpan data toko.
Berikut spesifikasi dari pengguna:
Tabel 13. Spesifikasi tabel Pengguna
Field Name

Data Type

Size

Keterangan

Id

INT

11

nama_toko

VARCHAR

10

-

nama_pemilik

VARCHAR

20

-

no_telepon

VARCHAR

20

-

Alamat

VARCHAR

30

-

Auto Increment
(Primary Key)
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4. Desain Keamanan
Sistem informasi Penjualan Sembako ini dilengkapi dengan sistem
login agar terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab, jadi admin diwajibkan untuk login terlebih dahulu dengan
menggunakan username dan password yang telah terdaftar didalam
database.
5. Desain Keuangan dan Biaya
Desain keuangan dan biaya ialah rincian biaya yang dibutuhkan terkait
dengan pembuatan proposal dan pengembangan sistem sampai dengan
implementasi sistemyang akan dibuatkan sistem. Rincian biaya dibawah
merupakan rincian yang dibutuhkan penulis saat membuat proposal.
Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 14 :
Tabel 14. Rincian Keuangan dan Biaya
No

Uraian

Biaya (Rp.)

1

Laptop

Rp. 5.500.000

2

Mouse

Rp. 250.000

3

Printer

Rp. 500.000

4

Kertas A4S

Rp. 100.000

5

Tinta Printer

Rp. 150.000

Total

Rp. 6.500.000

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi
1. Implementasi Program

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang proses-proses dan
fungsi-fungsinya bedasarkan desain yang dibuat menggunakan kode
program (source code).
a. Source Code Login
Source Code dibawah merupakan proses login dari admin dan
kasir.
1.
2.
3.
4.
5.

<?php

protected function _proses_login_kasir($username)
{
$get_kasir = $this->m_kasir>lihat_username($username);
6. if ($get_kasir) {
7. if ($get_kasir->password_kasir == $this->input>post('password')) {
8. $session = [
9. 'kode' => $get_kasir->kode_kasir,
10. 'nama' => $get_kasir->nama_kasir,
11. 'username' => $get_kasir->username_kasir,
12. 'password' => $get_kasir->password_kasir,
13. 'role' => $this->input->post('role'),
14. 'jam_masuk' => date('H:i:s')
15. ];
16.
17.
18. $this->session->set_userdata('login', $session);
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19. $this->session>set_flashdata('success', '<strong>Login</strong> Berh
asil!');
20. redirect('dashboard');
21. } else {
22. $this->session>set_flashdata('error', 'Password Salah!');
23. redirect();
24. }
25. } else {
26. $this->session>set_flashdata('error', 'Username Salah!');
27. redirect();
28. }
29. }
30. protected function _proses_login_admin($username)
31. {
32. $get_pengguna = $this->m_pengguna>lihat_username($username);
33. if ($get_pengguna) {
34. if ($get_pengguna->password_pengguna == $this->input>post('password')) {
35. $session = [
36. 'kode' => $get_pengguna->kode_pengguna,
37. 'nama' => $get_pengguna->nama_pengguna,
38. 'username' => $get_pengguna->username_pengguna,
39. 'password' => $get_pengguna->password_pengguna,
40. 'role' => $this->input->post('role'),
41. 'jam_masuk' => date('H:i:s')
42. ];
43.
44. $this->session->set_userdata('login', $session);
45. $this->session>set_flashdata('success', '<strong>Login</strong> Berh
asil!');
46. redirect('dashboard');
47. } else {
48. $this->session>set_flashdata('error', 'Password Salah!');
49. redirect();
50. }
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51. } else {
52. $this->session>set_flashdata('error', 'Username Salah!');
53. redirect();
54. <?php
55. }
56. }
57. }

Gambar 40. Source Code Login
Dari gambar diatas dijelaskan bahwa penulis hanya menampilkan
source code login kasir yang terdapat pada no 1 - 28 dimana setelahnya
merupakan source code untuk admin yang terdapat pada no 29 – 57.
b. Source Code Log-Out
Source code dibawah merupakan source code logout pada
aplikasi yang dibuat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

<?php
class Logout extends CI_Controller{
public function index(){
$this->session->sess_destroy();
redirect();
}
}

Gambar 41. Source Code Log-out
c. Source Code Halaman Dashboard
Source code dibawah merupakan sourcde dari halaman dashboard
aplikasi yang dibuat.
1.
2.
3.
4.
5.

<?php
class Dashboard extends CI_Controller
{
public function __construct()
{
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6. parent::__construct();
7. if ($this->session->login['role'] != 'kasir' && $this>session->login['role'] != 'admin') redirect();
8. $this->data['aktif'] = 'dashboard';
9. $this->load->model('M_barang', 'm_barang');
10. $this->load->model('M_kasir', 'm_kasir');
11. $this->load->model('M_penjualan', 'm_penjualan');
12. $this->load->model('M_pengguna', 'm_pengguna');
13. $this->load->model('M_toko', 'm_toko');
14. }public function index(){
15. $this->data['title'] = 'Halaman Dashboard';
16. $this->data['jumlah_barang'] = $this->m_barang>jumlah();
17. $this->data['jumlah_kasir'] = $this->m_kasir>jumlah();
18. $this->data['jumlah_penjualan'] = $this->m_penjualan>jumlah();
19. $this->data['jumlah_pengguna'] = $this->m_pengguna>jumlah();
20. $this->data['toko'] = $this->m_toko->lihat();
21. $this->load->view('dashboard', $this->data);
22. }
23. }

Gambar 42. Source Code Halaman Dashboard
d. Source Code Barang
Gambar dibawah merupakan source code admin dan kasir untuk
melakukan beberapa aksi didalam tabel barang.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

<?php
use Dompdf\Dompdf;
class Barang extends CI_Controller
{
public function __construct()
{
parent::__construct();
if ($this->session->login['role'] != 'kasir' && $this->session>login['role'] != 'admin') redirect();
9. $this->data['aktif'] = 'barang';
10. $this->load->model('M_barang', 'm_barang');
11. }
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12. public function index()
13. {
14. $this->data['title'] = 'Data Barang';
15. $this->data['all_barang'] = $this->m_barang->lihat();
16. $this->data['no'] = 1;
17. $this->load->view('barang/lihat', $this->data);
18. }
19. public function tambah()
20. {
21. if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
22. $this->session>set_flashdata('error', 'Tambah data hanya untuk admin!');
23. redirect('penjualan');
24. }
25. $this->data['title'] = 'Tambah Barang';
26.
27. $this->load->view('barang/tambah', $this->data);
28. }
29. public function proses_tambah()
30. {
31. if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
32. $this->session>set_flashdata('error', 'Tambah data hanya untuk admin!');
33. redirect('penjualan');
34. }
35. $data = [
36. 'kode_barang' => $this->input->post('kode_barang'),
37. 'nama_barang' => $this->input->post('nama_barang'),
38. 'harga_beli' => $this->input->post('harga_beli'),
39. 'harga_jual' => $this->input->post('harga_jual'),
40. 'stok' => $this->input->post('stok'),
41. 'satuan' => $this->input->post('satuan'),
42. ];
43. if ($this->m_barang->tambah($data)) {
44. $this->session>set_flashdata('success', 'Data Barang <strong>Berhasil</strong
> Ditambahkan!');
45. redirect('barang');
46. } else {
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47. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Barang <strong>Gagal</strong> Dit
ambahkan!');
48. redirect('barang');
49. }
50. }
51. public function ubah($kode_barang)
52. {
53. if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
54. $this->session>set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
55. redirect('penjualan');
56. }
57. $this->data['title'] = 'Ubah Barang';
58. $this->data['barang'] = $this->m_barang>lihat_id($kode_barang);
59. $this->load->view('barang/ubah', $this->data);
60. }
61. public function proses_ubah($kode_barang)
62. {
63. if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
64. $this->session>set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
65. redirect('penjualan');
66. }
67. $data = [
68. 'kode_barang' => $this->input->post('kode_barang'),
69. 'nama_barang' => $this->input->post('nama_barang'),
70. 'harga_beli' => $this->input->post('harga_beli'),
71. 'harga_jual' => $this->input->post('harga_jual'),
72. 'stok' => $this->input->post('stok'),
73. 'satuan' => $this->input->post('satuan'),
74. ];
75. if ($this->m_barang->ubah($data, $kode_barang)) {
76. $this->session>set_flashdata('success', 'Data Barang <strong>Berhasil</strong
> Diubah!');
77. redirect('barang');
78. } else {
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79. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Barang <strong>Gagal</strong> Diu
bah!');
80. redirect('barang');
81. }
82. }
83. public function hapus($kode_barang)
84. {
85. if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
86. $this->session>set_flashdata('error', 'Hapus data hanya untuk admin!');
87. redirect('penjualan');
88. }
89. if ($this->m_barang->hapus($kode_barang)) {
90. $this->session>set_flashdata('success', 'Data Barang <strong>Berhasil</strong
> Dihapus!');
91. redirect('barang');
92. } else {
93. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Barang <strong>Gagal</strong> Dih
apus!');
94. redirect('barang');
95. }
96. }
97. public function export()
98. {
99. $this->load->library('pdf');
100.
// $this->data['perusahaan'] = $this->m_usaha->lihat();
101.
$this->data['all_barang'] = $this->m_barang->lihat();
102.
$this->data['title'] = 'Laporan Data Barang';
103.
$this->data['no'] = 1;
104.
$paper_size = 'A4';
105.
$orientation = 'portrait';
106.
$html = $this->output->get_output();
107.
$this->pdf->set_paper($paper_size, $orientation);
108.
$html = $this->load->view('barang/report', $this>data, true);
109.
$this->pdf->load_html($html);
110.
$this->pdf->render();
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111.
$this->pdf>stream('Laporan Data Barang Tanggal ' . date('d F Y'), array("
Attachment" => false));
112.
}
113. }

Gambar 43. Source Code Barang
Pada gambar di atas untuk no 19-50 merupakan proses tambah
barang, pada no 51-82 merupakan source code untuk ubah data barang,
kemudian pada no 83-96 adalag source code hapus data barang dan untuk
semua aksi berikut yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Dan Untuk
source code cetak format PDF terdapat pada no 104 -113.
e. Source Code Transaksi Penujalan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

<?php
use Dompdf\Dompdf;
class Penjualan extends CI_Controller
{
public function __construct()
{
parent::__construct();
if ($this->session->login['role'] != 'kasir' && $this>session->login['role'] != 'admin') redirect();
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$this->load->model('M_barang', 'm_barang');
$this->load->model('M_penjualan', 'm_penjualan');
$this->load>model('M_detail_penjualan', 'm_detail_penjualan');
$this->data['aktif'] = 'penjualan';
}
public function index()
{
$this->data['title'] = 'Data Penjualan';
$this->data['all_penjualan'] = $this->m_penjualan->lihat();
$this->load->view('penjualan/lihat', $this->data);
}
public function tambah()
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22. {
23. $this->data['title'] = 'Tambah Penjualan';
24. $this->data['all_barang'] = $this->m_barang->lihat_stok();
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.

$this->load->view('penjualan/tambah', $this->data);
}
public function proses_tambah()
{
$jumlah_barang_dibeli = count($this->input>post('nama_barang_hidden'));
$data_penjualan = [
'no_penjualan' => $this->input->post('no_penjualan'),
'nama_kasir' => $this->input->post('nama_kasir'),
'tgl_penjualan' => $this->input->post('tgl_penjualan'),
'jam_penjualan' => $this->input->post('jam_penjualan'),
'total' => $this->input->post('total_hidden'),
];
$data_detail_penjualan = [];
for ($i = 0; $i < $jumlah_barang_dibeli; $i++) {
array_push($data_detail_penjualan, ['nama_barang' => $this>input->post('nama_barang_hidden')[$i]]);
$data_detail_penjualan[$i]['no_penjualan'] = $this->input>post('no_penjualan');
$data_detail_penjualan[$i]['harga_barang'] = $this->input>post('harga_barang_hidden')[$i];
$data_detail_penjualan[$i]['jumlah_barang'] = $this->input>post('jumlah_hidden')[$i];
$data_detail_penjualan[$i]['satuan'] = $this->input>post('satuan_hidden')[$i];
$data_detail_penjualan[$i]['sub_total'] = $this->input>post('sub_total_hidden')[$i];
}
if ($this->m_penjualan->tambah($data_penjualan) && $this>m_detail_penjualan->tambah($data_detail_penjualan)) {
for ($i = 0; $i < $jumlah_barang_dibeli; $i++) {
$this->m_barang>min_stok($data_detail_penjualan[$i]['jumlah_barang'], $data_d
etail_penjualan[$i]['nama_barang']) or die('gagal min stok');
}
$this->session>set_flashdata('success', 'Invoice <strong>Penjualan</strong>
Berhasil Dibuat!');
redirect('penjualan');
} else {
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53. $this->session>set_flashdata('success', 'Invoice <strong>Penjualan</strong>
Berhasil Dibuat!');
54. redirect('penjualan');
55. }
56. }
57. public function detail($no_penjualan)
58. {
59. $this->data['title'] = 'Detail Penjualan';
60. $this->data['penjualan'] = $this->m_penjualan>lihat_no_penjualan($no_penjualan);
61. $this->data['all_detail_penjualan'] = $this>m_detail_penjualan->lihat_no_penjualan($no_penjualan);
62. $this->data['no'] = 1;
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

$this->load->view('penjualan/detail', $this->data);
}
public function hapus($no_penjualan)
{
if ($this->m_penjualan->hapus($no_penjualan) && $this>m_detail_penjualan->hapus($no_penjualan)) {
$this->session>set_flashdata('success', 'Invoice Penjualan <strong>Berhasil<
/strong> Dihapus!');
redirect('penjualan');
} else {
$this->session>set_flashdata('error', 'Invoice Penjualan <strong>Gagal</stro
ng> Dihapus!');
redirect('penjualan');
}
}
public function get_all_barang()
{
$data = $this->m_barang>lihat_nama_barang($_POST['nama_barang']);
echo json_encode($data);
}
public function keranjang_barang()
{
$this->load->view('penjualan/keranjang');
}
public function export()
{
$dompdf = new Dompdf();
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87.
88.
89.
90.

// $this->data['perusahaan'] = $this->m_usaha->lihat();
$this->data['all_penjualan'] = $this->m_penjualan->lihat();
$this->data['title'] = 'Laporan Data Penjualan';
$this->data['no'] = 1;

91. $dompdf->setPaper('A4', 'Landscape');
92. $html = $this->load->view('penjualan/report', $this>data, true);
93. $dompdf->load_html($html);
94. $dompdf->render();
95. $dompdf>stream('Laporan Data Penjualan Tanggal ' . date('d F Y'), arr
ay("Attachment" => false));
96. }
97. public function export_detail($no_penjualan)
98. {
99. $this->load->library('pdf');
100. // $this->data['perusahaan'] = $this->m_usaha->lihat();
101. $this->data['penjualan'] = $this->m_penjualan>lihat_no_penjualan($no_penjualan);
102. $this->data['all_detail_penjualan'] = $this>m_detail_penjualan->lihat_no_penjualan($no_penjualan);
103. $this->data['title'] = 'Laporan Detail Penjualan';
104. $this->data['no'] = 1;
105. $this->pdf->setPaper('A4', 'Landscape');
106. $html = $this->load->view('penjualan/detail_report', $this>data, true);
107. $this->pdf->load_html($html);
108. $this->pdf->render();
109. $this->pdf>stream('Laporan Detail Penjualan Tanggal ' . date('d F Y'), a
rray("Attachment" => false));
110. }
111. }

Gambar 44. Source Code Transaksi Penjulan
Dari gambar diatas merupakan source code untuk melakukan
proses transaksi penjualan dimana pada proses ini admin dan kasir samasama dapat melakukan proses transaksi terlihat pada no 1-98 dimana
pada source tersebut admin dan kasir dapat melakukan beberapa aksi
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diantaranya melakukan transaksi penjualan, melihat detail penujalan,
serta menghapus data penjualan.
f. Source Code Pengguna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

<?php
use Dompdf\Dompdf;
class Pengguna extends CI_Controller
{
public function __construct()
{
parent::__construct();
if ($this->session->login['role'] != 'kasir' && $this->session>login['role'] != 'admin') redirect();
9. $this->data['aktif'] = 'pengguna';
10. $this->load->model('M_pengguna', 'm_pengguna');
11. }
12.
13.
14.
15.
16.
17.

public function index()
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Managemen Pengguna hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}

18. $this->data['title'] = 'Data Pengguna';
19. $this->data['all_pengguna'] = $this->m_pengguna->lihat();
20. $this->data['no'] = 1;
21. $this->load->view('pengguna/lihat', $this->data);
22. }
23.
24.
25.
26.
27.
28.

public function tambah()
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Tambah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}

29. $this->data['title'] = 'Tambah Pengguna';
30. $this->load->view('pengguna/tambah', $this->data);
31. }
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

public function proses_tambah()
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Tambah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}

38.
39.
40.
41.
42.
43.

$data = [
'kode_pengguna' => $this->input->post('kode_pengguna'),
'nama_pengguna' => $this->input->post('nama_pengguna'),
'username_pengguna' => $this->input->post('username_pengguna'),
'password_pengguna' => $this->input->post('password_pengguna'),
];

44. if ($this->m_pengguna->tambah($data)) {
45. $this->session>set_flashdata('success', 'Data Pengguna <strong>Berhasil</strong> Ditambahkan!');
46. redirect('pengguna');
47. } else {
48. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Pengguna <strong>Gagal</strong> Ditambahkan!');
49. redirect('pengguna');
50. }
51. }
52.
53.
54.
55.
56.
57.

public function ubah($id)
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}

58. $this->data['title'] = 'Ubah Pengguna';
59. $this->data['pengguna'] = $this->m_pengguna->lihat_id($id);
60. $this->load->view('pengguna/ubah', $this->data);
61. }
62.
63.
64.
65.
66.
67.

public function proses_ubah($id)
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}
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68.
69.
70.
71.
72.
73.

$data = [
'kode_pengguna' => $this->input->post('kode_pengguna'),
'nama_pengguna' => $this->input->post('nama_pengguna'),
'username_pengguna' => $this->input->post('username_pengguna'),
'password_pengguna' => $this->input->post('password_pengguna'),
];

74. if ($this->m_pengguna->ubah($data, $id)) {
75. $this->session>set_flashdata('success', 'Data Pengguna <strong>Berhasil</strong> Diubah!');
76. redirect('pengguna');
77. } else {
78. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Pengguna <strong>Gagal</strong> Diubah!');
79. redirect('pengguna');
80. }
81. }
82.
83.
84.
85.
86.
87.

public function hapus($id)
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}

88. if ($this->m_pengguna->hapus($id)) {
89. $this->session>set_flashdata('success', 'Data Pengguna <strong>Berhasil</strong> Dihapus!');
90. redirect('pengguna');
91. } else {
92. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Pengguna <strong>Gagal</strong> Dihapus!');
93. redirect('pengguna');
94. }
95. }
96. public function export()
97. {
98. $this->load->library('pdf');
99. // $this->data['perusahaan'] = $this->m_usaha->lihat();
100. $this->data['all_pengguna'] = $this->m_pengguna->lihat();
101. $this->data['title'] = 'Laporan Data Pengguna';
102. $this->data['no'] = 1;
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103. $this->pdf->setPaper('A4', 'Landscape');
104. $html = $this->load->view('pengguna/report', $this->data, true);
105. $this->pdf->load_html($html);
106. $this->pdf->render();
107. $this->pdf>stream('Laporan Data Pengguna Tanggal ' . date('d F Y'), array("Attachment" => false
));
108. }
109. }

Gambar 45. Source Code Pengguna
Pada gambar source code diatas merupakan sebuah kegiatan
admin dalam memanajamen pengguna (data admin) pada sistem, admin
dapat menambah dan menghapus serta dapat memngubah data pengguna
yang akan menjalan sistem terlihat pada no 1 – 95. Dan untuk mencetak
daftar data pengguna dalam format PDF source codenya terdapat pada no
96 – 109.
g. Source Code Kasir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

<?php
use Dompdf\Dompdf;
class Kasir extends CI_Controller
{
public function __construct()
{
parent::__construct();
if ($this->session->login['role'] != 'kasir' && $this->session>login['role'] != 'admin') redirect();
$this->data['aktif'] = 'kasir';
$this->load->model('M_kasir', 'm_kasir');
}
public function index()
{
$this->data['title'] = 'Data Kasir';
$this->data['all_kasir'] = $this->m_kasir->lihat();
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

$this->data['no'] = 1;
$this->load->view('kasir/lihat', $this->data);
}
public function tambah()
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session>set_flashdata('error', 'Tambah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}
$this->data['title'] = 'Tambah Kasir';
$this->load->view('kasir/tambah', $this->data);
}
public function proses_tambah()
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session>set_flashdata('error', 'Tambah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}
$data = [
'kode_kasir' => $this->input->post('kode_kasir'),
'nama_kasir' => $this->input->post('nama_kasir'),
'username_kasir' => $this->input->post('username_kasir'),
'password_kasir' => $this->input->post('password_kasir'),
];
if ($this->m_kasir->tambah($data)) {
$this->session>set_flashdata('success', 'Data Kasir <strong>Berhasil</strong> Ditambah
kan!');
redirect('kasir');
} else {
$this->session>set_flashdata('error', 'Data Kasir <strong>Gagal</strong> Ditambahkan!'
);
redirect('kasir');
}
}
public function ubah($id)
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
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52. redirect('penjualan');
53. }
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

$this->data['title'] = 'Ubah Kasir';
$this->data['kasir'] = $this->m_kasir->lihat_id($id);
$this->load->view('kasir/ubah', $this->data);
}
public function proses_ubah($id)
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Ubah data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}
$data = [
'kode_kasir' => $this->input->post('kode_kasir'),
'nama_kasir' => $this->input->post('nama_kasir'),
'username_kasir' => $this->input->post('username_kasir'),
'password_kasir' => $this->input->post('password_kasir'),
];
if ($this->m_kasir->ubah($data, $id)) {
$this->session>set_flashdata('success', 'Data Kasir <strong>Berhasil</strong> Diubah!');
redirect('kasir');
} else {
$this->session>set_flashdata('error', 'Data Kasir <strong>Gagal</strong> Diubah!');
redirect('kasir');
}
}
public function hapus($id)
{
if ($this->session->login['role'] == 'kasir') {
$this->session->set_flashdata('error', 'Hapus data hanya untuk admin!');
redirect('penjualan');
}
if ($this->m_kasir->hapus($id)) {
$this->session>set_flashdata('success', 'Data Kasir <strong>Berhasil</strong> Dihapus!'
);
redirect('kasir');
} else {
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88. $this->session>set_flashdata('error', 'Data Kasir <strong>Gagal</strong> Dihapus!');
89. redirect('kasir');
90. }
91. }
92. public function export()
93. {
94. $this->load->library('pdf');
95. // $this->data['perusahaan'] = $this->m_usaha->lihat();
96. $this->data['all_kasir'] = $this->m_kasir->lihat();
97. $this->data['title'] = 'Laporan Data Kasir';
98. $this->data['no'] = 1;
99. $this->pdf->setPaper('A4', 'Landscape');
100.
$html = $this->load->view('kasir/report', $this->data, true);
101.
$this->pdf->load_html($html);
102.
$this->pdf->render();
103.
$this->pdf>stream('Laporan Data Kasir Tanggal ' . date('d F Y'), array("Attachment"
=> false));
104.
}
105.
}

Gambar 46. Code Kasir
Pada gambar source code diatas merupakan sebuah kegiatan
admin dalam memanajamen data Kasir pada sistem, admin dapat
menambah dan mengubah data serta menghapus data kasir yang akan
menjalan dan yang sudah terdaftar didalam sistem terlihat pada no 1 –
91. Dan untuk mencetak daftar data pengguna dalam format PDF source
codenya terdapat pada no 92 – 105.
2.

Pengujian Sistem dan Uji Coba Program (prototype)
Tahap pengujian sistem ini merupakan pengujian menyeluruh
pada saat program dilakukan instalasi, baik dari perangkat keras maupun
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perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung dari program yang
dibuat.
Sedangkan pengujian program merupakan yang dilakukan
terhadap unit program, dimana setiap fungsi dan prosedur dalam program
dijalankan satu persatu sehingga dapat meminimalkan kesalahan.
Pengujian program dalam penelitian ini baik itu kesalahan kode program
maupun kesalahan logika sepenuhnya dilakukan menggunakan software
yang bersangkutan.
a. Rencana Pengujian
Dalam rencana pengujian sistem ini, pengujian akan
menggunakan black box testing. Pengujian memfokuskan pada
kebutuhan fungsional dari program apakah komponen-komponen
yang dibuat sesuai seperti yang diharapkan penulis.
1) Rencana Pengujian Untuk Halaman Admin
Tabel 15. Pengujian Untuk Halaman Admin
No.

1.

2.

Data Uji

Halaman
Login
(Admin )

Halaman
Master
Barang(Ad
min)

Butir Uji
Pengisian data Username
dan password kosongkan
salah satu kolom.
Pengisian salah satu data
Username dan password
salah.
Pengisian data Username
dan password benar.
Tampilan data Data Barang.
Klik Tombol Cari

Jenis Pengujian
Black Box
Testing
Black Box
Testing
Black Box
Testing
Black Box
Testing
Black Box
Testing
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Klik tombol Exsport PDF

2.

3.

4.

5.

Halaman
Master
Barang(Ad
min)

Halaman
data Kasir
(Admin)

Halaman
Transaksi
Penjualan
(Admin)

Halaman
Manajemen
Pengguna(A
dmin)

Black Box
Testing

Klik Tombol Tambah untuk
menambah data barang. Black Box
Mengisi
dan
form, Testing
Kosongkan salah satu kolom.
Edit untuk mengubah data
Black Box
Barang sesuai kebutuhan.
Testing
Kosongkan salah satu kolom.
Edit untuk mengubah data
Black Box
Barang. Ubah data sesuai
Testing
kebutuhan.
Hapus untuk menghapus data
Black Box
Barang, yang diinginkan
Testing
Tampilan data Data Kasir.
Black Box
Testing
Klik Tombol Cari
Black Box
Testing
Klik tombol Exsport PDF
Black Box
Testing
Edit untuk mengubah data
Barang. Ubah data sesuai
Black Box
kebutuhan.
Testing
Hapus untuk menghapus data
Black Box
Barang, yang diinginkan
Testing
Tampilan
Daftar
data
Black Box
Penjualan.
Testing
Klik Tombol Cari
Black Box
Testing
Klik tombol Tambah
Black Box
Testing
Klik tombol Exsport PDF
Black Box
Testing
Klik Tombol lihat untuk
Black Box
melihat detail
riwaayat
Testing
transaksi
Hapus untuk menghapus data
Black Box
Barang, yang diinginkan
Testing
Tampilan
data
Penggguna.
Klik tombol Cari

Daftar

Black Box
Testing
Black Box
Testing
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Klik tombol Exsport PDF

5.

Halaman
Manajemen
Pengguna(A
dmin)

Klik
tombol
Tambah
pengguna. Kosongkan salah
satu kolom form.
Edit untuk mengubah data
penguna sesuai kebutuhan.
Kosongkan salah satu kolom
form.
Hapus untuk menghapus data
Barang, yang diinginkan

Black Box
Testing
Black Box
Testing

Black Box
Testing

Black Box
Testing

2) Rencana Pengujian Untuk Halaman Kasir
Tabel 16. Pengujian Untuk Halaman Kasir
No. Data Uji
Butir Uji
Jenis Pengujian
Pengisian data Username dan
password kosongkan salah Black Box Testing
1.
Halaman
satu kolom.
Login
Pengisian salah satu data
(Kasir )
Username dan password Black Box Testing
salah.
Pengisian data Username dan
Black Box Testing
password benar.
Klik tombol Cari, Ketik
Black Box Testing
Halaman
nama barang, dan kode
Master
barang
2.
Barang
(Kasir )

3.

4.

Halaman
Master
Kasir
(Kasir )
Halaman
Transaksi
Penjualan
(Kasir)

Klik tombol Cari, nama kasir
dan kode kasir

Black Box Testing

Tampilan
Daftar
data
Penjualan.
Klik Tombol Cari
Klik tombol Tambah
Klik tombol Exsport PDF

Black Box Testing
Black Box Testing
Black Box Testing
Black Box Testing
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Transaksi
Penjualan
(Kasir)

Klik Tombol lihat untuk
melihat
detail
riwaayat
transaksi
Hapus untuk menghapus data
Barang, yang diinginkan

Black Box Testing

Black Box Testing

b. Hasil Pengujian
Hasil pengujian pada sistem ini merupakan tahapan apakah
program yag diujikan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau
belum.
1) Hasil pengujian untuk halaman Login Admin dan Kasir
Tabel 17. Pengujian Halaman Login
Data Uji

Halaman
Login

Skenario
Hasil yang
Pengujian
diharapkan
Mengosongkan Menampilkan
semua kolom
Pesan
lalu klik login. “Username
atau Password
tidak boleh
kosong”.
Memasukan
salah satu
Username dan
password salah
lalu klik login.
Memasukan
Username dan
password
yang benar lalu
klik login.

Menampilkan
Pesan
“Username
atau Password
salah!”.
Berhasil login
dan dialihkan
ke halaman
dashboard.

Hasil
Pengujian

SESUAI

SESUAI

SESUAI
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Gambar 47. Hasil Pengujian Halaman Login Mengosongkan
Kolom.
2) Hasil Pegujian Untuk Halaman Master Barang Admin
Tabel 18. Hasil Pengujian Master Barang
Data Uji

Halaman
Master
Barang
Admin

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
semua kolom
inputan, lalu
klik simpan.
Mengosongkan
salah satu
kolom inputan,
lalu klik
simpan.
Megisi semua
kolom inputan
dengan
lengkap, lalu
klik Simpan.

Hasil yang
diharapkan
Menampilkan Pesan
“Harap mengisi
kolom”.
Menampilkan Pesan
“Harap mengisi
kolom”.

Data barang berhasil
ditambahkan, dan
dialihkan ke halaman
daftar barang.

Hasil
Pengujian
SESUAI

SESUAI

SESUAI
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Gambar 48. Hasil Pegujian Halaman Tambah Data Barang
Semua Kolom Inputan Dikosongkan

Gambar 49. Hasil Pngujian Halaman Tambah Data
Meengosongkan Salah Satu Kolom Inputan

Gambar 50. Hasil Pegujian Halaman Tambah Data Mengisi
Semua Kolom Inputan.
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3) Hasil Pengujian Untuk Halaman Master Kasir Admin
Tabel 19. Hasil Pengujian Master Kasir
Data Uji

Halaman
Master
Kasir
Admin

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
semua kolom
inputan, lalu klik
simpan.
Mengosongkan
salah satu kolom
inputan, lalu klik
simpan.
Megisi semua
kolom inputan
dengan lengkap,
lalu klik Simpan.

Hasil yang
diharapkan
Menampilkan
Pesan “Harap
mengisi
kolom”.
Menampilkan
Pesan “Harap
mengisi
kolom”.
Data Kasir
berhasil
ditambahkan
dan dialihkan
ke halaman
daftar kasir.

Hasil
Pengujian
SESUAI

SESUAI

SESUAI

Gambar 51. Hasil Pegujian Halaman Tambah Data Kasir Semua
Kolom Inputan Dikosongkan
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Gambar 52. Hasil Pegujian Halaman Tambah Data
Mengosongkan Salah Satu Kolom Inputan

Gambar 53. Hasil Pegujian Halaman Tambah Kasir Mengisi
Semua Kolom Inputan.
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4) Hasil Pengujian Halaman Transaksi Penjualan Admin dan Kasir
Tabel 20. Pengujian Transaksi Penjualan
Data Uji

Skenario
Pengujian

Halaman
Memilih barang
Transaksi
yang di beli, lalu
Penjualan
klik tambah
Admin dan
Kasir
Melakukan
transaksi sesuai
yang di harapkan
klik simapan

Hasil yang
diharapkan
Sistem
menampilkan
halaman detail
daftar
pembelian
Sistem
menampilkan
pesan “invoice
penjulan
berhasil dibuat”

Hasil
Pengujian
SESUAI

SESUAI

Gambar 54. Hasil Pengujian Tambah Transaksi Penjualan
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Gambar 55. Halaman Daftar Data Penjualan
5) Hasil Pengujian Mananjemen Pengguna Admin
Tabel 21. Pengujian Mananjemen Pengguna
Data Uji

Halaman
Manajemen
Pengguna
Admin

Skenario
Pengujian
Mengosongkan
semua kolom
inputan, lalu klik
simpan.
Mengosongkan
salah satu kolom
inputan, lalu klik
simpan.
Megisi semua
kolom inputan
dengan lengkap,
lalu klik Simpan.

Hasil yang
diharapkan
Menampilkan
Pesan “Harap
mengisi
kolom”.
Menampilkan
Pesan “Harap
mengisi
kolom”.
Data Pengguna
berhasil
ditambahkan
dan dialihkan
ke halaman
daftar
pengguna.

Hasil
Pengujian
SESUAI

SESUAI

SESUAI
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Gambar 56. Hasil Pengujian Halaman Tambah Data Pengguna
Semua Kolom Inputan Dikosongkan

Gambar 57. Hasil Pengujian Halaman Tambah Data Pengguna
Salah Satu Kolom Inputan Dikosongkan
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Gambar 58. Hasil Pegujian Halaman Tambah Pengguna Mengisi
Semua Kolom Inputan
3) Manual Program
Manual program merupakan tata cara dalam menggunakan
(mengoperasikan) program agar dapat dipahami dan dijalankan dengan
baik dan benar oleh pembaca. Dalam tahap ini penulis akan
menjelaskan bagaimana menggunakan atau mengoperasikan Sistem
Informasi Penjualan Sembako di Toko Wibowo, yang dibuat serta fiturfitur apa saja yang terdapat di dalam website tersebut.
a. Halaman Login
Halaman ini yaitu halaman untuk login dengan memasukan
username dan password yang terdapat pada database agar masuk
pada halaman dashboar dan menu lainya.
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Gambar 59. Manual Program Halaman Login Admin
b. Halaman Dashboard
Halaman dashboard ini adalah halaman yang muncul ketika
pengguna berhasil “Login” dan halaman ini juga menampilkan
pilihan menu lainya. Seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 60.Tampilan Halaman Dashboard
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c. Halaman Master Barang
Halaman ini berisi data daftar barang yang dapat edit, hapus
dan export pdf. Dan tombol hapus berlogo bak sampah, jika salah
satu data dihapus maka data pada halaman formulir yang berkaitan
akan ikut terhapus.

Gambar 61. Tampilan Master Barang
d. Halaman Edit Barang
Halaman ini muncul jika admin mengklik edit atau logo pensil
pada website. Pada halaman ini admin dapat mengedit data yang
dipilih sesuai dengan keinginan.
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Gambar 62. Tampilan Edit Barang
e. Halaman Cetak Exsport PDF Laporan Data Barang
Halaman ini muncul jika admin mengklik tombol exsport pada
website. Pada halaman ini admin dapat melihat data barang, serta
dapat mendownload data sesuai dengan keinginan.Berikut adalah
contoh hasil exsport pdf data barang.

Gambar 63. Laporan Data Barang Exsport PDF
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f. Halaman Cetak Exsport PDF Laporan Detail Penjualan
Halaman ini muncul jika admin mengklik tombol exsport pada
website. Pada halaman ini admin dapat melihat detail penjualan,
serta dapat mendownload data sesuai dengan keinginan.Berikut
adalah contoh hasil exsport pdf detail penjualan.

Gambar 64 Hasil Cetak Laporan Detail Penjualan
g. Halaman Master Kasir
Halaman ini berisi data daftar data kasir yang dapat edit, hapus
dan export pdf. Jika salah satu data dihapus maka data pada halaman
formulir yang berkaitan akan ikut terhapus.
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Gambar 65. Data Daftar Kasir
h. Halaman Edit Kasir
Halaman ini muncul jika admin mengklik edit atau logo pensil
pada website. Pada halaman ini admin dapat mengedit data yang
dipilih sesuai dengan keinginan.

Gambar 66. Tampilan Edit Kasir
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i. Halaman Transaksi Penjualan (admin/kasir)
Halaman ini berisi data daftar penjualan yang dapat lihat,
hapus dan export pdf. Jika salah satu data dihapus maka data pada
halaman formulir yang berkaitan akan ikut terhapus.

Gambar 67. Tampilan Data Penjualan
j. Halaman Detail Penjualan
Halaman ini muncul jika admin mengklik lihat atau logo mata
pada website. Pada halaman ini admin dapat melihat detail data
penjualan yang dipilih sesuai dengan keinginan.

Gambar 68. Detail Penjualan
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k. Halaman Manajemen Pengguna
Halaman ini berisi data daftar data pengguna yang dapat edit,
hapus dan export pdf. Jika salah satu data dihapus maka data pada
halaman formulir yang berkaitan akan ikut terhapus.

Gambar 69. Data Pengguna
l. Halaman Edit Data Pengguna
Halaman ini muncul jika admin mengklik edit atau logo pensil
pada website. Pada halaman ini admin dapat mengedit data yang
dipilih sesuai dengan keinginan.
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Gambar 70. Edit Data Pengguna
B. Implementasi Penelitian dan Pembahasan
1. Implemestasi Sistem
a. Implementasi Halaman Login Admin / Kasir

Gambar 71. Halaman Login Admin/Kasir
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b. Implementasi Halaman Dashboard

Gambar 72. Halaman Dashboard
c. Implementasi Master Barang

Gambar 73. Halaman Data Barang
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d. Implementasi Cetak Exsport PDF

Gambar 74. Halaman Hasil Exsport PDF
e. Implementasi Cetak Exsport PDF

Gambar 75. Gambar Hasil Cetak Struck Penjualan
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Gambar 76. Halaman Edit Data Barang
f. Implementasi Master Kasir

Gambar 77. Halaman Data Kasir
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Gambar 78. Halaman Edit Kasir
g. Implementasi Transaksi Penjualan (admin/kasir)

Gambar 79. Halaman Data Penjualan
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Gambar 80. Halaman Data Penjualan
h. Implementasi Manajemen Pengguna

Gambar 81. Halaman Data Pengguna

Gambar 82. Halaman Edit Data Pengguna
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2. Pembahasan Hasil Response Pengguna ( Hasil Kuesioner)

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Sistem Informasi
Penjualan Sembako di Toko Wibowo Berbasis Web, bedasarkan jawaban
dari responden atas keputusan terhadap program dapat diukur menggunakan
skala likert. Skala likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur
baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan.
Data yang telah diperolah tersebut kemudian diolah dengan cara
mengalikan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan untuk
masing-masing jawaban.
Tabel 22. Nilai Bobot Kuisioner
No

Keterangan

Skor

1

Sangat Setuju

5

2

Setuju

4

3

Ragu – ragu

3

4

Kurang Setuju

2

5

Sangat Tidak Setuju

1
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Tabel 23. Hasil Responden Kuisioner
No

Pernyataan
1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Sistem ini
sangat
membatu
menghemat
penggunaan
waktu dan
4 5 5 5 5 5
mempercepat
kinerja,
dalam proses
pengecekan
stok barang
Komposisi
warna dan
interface
4 5 4 4 4 5
aplikasi
menarik
Sistem
mudah untuk 4 4 4 4 4 5
dioperasikan.

Responden
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah

5

5 4

5

5

4

5

4

4

4

5

5

5

5

94

5

4 4

4

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

89

4

5 4

4

4

4

5

2

5

4

5

4

5

5

85
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Tabel 24. Hasil Responden Kuisioner
No

Pernyataan
1 2 3 4 5 6 7

4

5

6

Sistem ini
menampilkan
5 5 5 5 5 4
Informasi
yang jelas.
Tiap menu
menampilkan
halaman
5 5 5 5 5 4
yang sesuai
dengan judul
menu
Proses
transaksi
penjualan
pada sistem
4 4 5 5 4 5
mudah
dijalankan
user

Responden
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah

4

5 5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

4

4

91

5

4 5

5

4

5

5

5

3

4

5

5

5

5

94

5

5 5

5

4

4

5

5

3

4

4

5

5

4

90

Jumlah

543
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Untuk mendapatkan hasil interprestasi, harus diketahui terlebih
dahulu skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) untuk penilaian dengan
rumus berikut :
Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden
= 5 x 20 = 100 (SS)
X = Skor terendah x jumlah responden
= 1 x 20 = 20 (STS)
Sehingga kriteria interprestasi skor untuk setiap item pernyataan
adalah sebagai berikut :
a) Angka 0 – 20 = Sangat Tidak Setuju (STS)
b) Angka 21 – 40 = Tidak Setuju (TS)
c) Angka 41 – 60 = Ragu - Ragu (RR)
d) Angka 61 – 80 = Setuju (S)
e) Angka 81 – 100 = Sangat Setuju (SS)
Bedasarkan data yang diperoleh dari 20 responden maka akan
diketahui bahwa :
1. Pernyataan ke 1 dengan jumlah skor 94 terletak pada daerah “Sangat
Setuju”.
2. Pernyataan ke 2 dengan jumlah skor 89 terletak pada daerah “Sangat
Setuju”.
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3. Pernyataan ke 3 dengan jumlah skor 85 terletak pada daerah “Sangat
Setuju”.
4. Pernyataan ke 4 dengan jumlah skor 91 terletak pada daerah “Sangat
Setuju”.
5. Pernyataan ke 5 dengan jumlah skor 94 terletak pada daerah “Sangat
Setuju”.
6. Pernyataan ke 6 dengan jumlah skor 90 terletak pada daerah “Sangat
Setuju”.
Dengan total skor sebesar 543 . Untuk hasil skor keseluruhan
adalah sebagai berikut :
Jumlah skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah responden x jumlah
pernyataan = 5 x 20 x 6 = 600
Jumlah skor terendah = skor terendah x jumlah responden x jumlah
pernyataan = 1 x 20 x 6 = 120
Sehingga kriteria interprestasi skor secara keseluruhan adalah sebagai
berikut :
0 – 120

= Sangat Tidak Setuju (STS)

121 – 240 = Tidak Setuju (TS)
241 – 360 = Ragu – Ragu (RR)
361 – 480 = Setuju (S)
481 – 600 = Sangat Setuju (SS)
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Dari kriteria tersebut maka dapat diketahui bahwa total skor
keseluruhan yaitu 543 berada pada daerah Sangat Setuju. Sebelum
menyelesaikannya kita juga harus mengetahui interval (rentang jarak)
dan interprestasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode
mencari interval skor persen ( I ).
Rumus Interval
I

= 100/Jumlah Skor (Likert)

Maka = 100 / 5 = 20 ( Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0
% hingga tertinggi 100 % )
Berikut kriteria interprestasi skornya bedasarkan interval :
a. Angka 0 % - 20 %

= Sangat Tidak Setuju

b. Angka 21 % - 40 %

= Tidak Setuju

c. Angka 41 % - 60 %

= Ragu - Ragu

d. Angka 61 % - 80 %

= Setuju

e. Angka 81 % - 100 %

= Sangat Setuju

Maka penyelesaian dari kasus
= (Total Skor / Y) x 100 %
= (543/600) x 100 %
= 90,5 %
Bedasarkan perhitungan hasil responden dari pernyataan tersebut dapat
disimpulkan bahwa Sistem Informasi Penjualan Sembako Di Toko
Wibowo Berbasis Web, berada pada kategori Sangat Setuju karena
hasil dari pernyataan presentase tersebut yaitu 90,5 % berada pada
kriteria Sangat Setuju.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka
diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :
1. Sistem Informasi Penjualan Sembako Di Toko Wibowo Berbasis Web

yang dibangun dan dirancang terlebih dahulu menggunakan perangkat
lunak starUML dan Balsamiq Mockups kemudian diterjemahkan ke dalam
bentuk kode program menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan
framework

Codeigniter

3.

Serta

metode

yang

dipakai

dalam

pengembangan sistem ini adalah metode prototype.
2. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and

Developtment ( R & D). Untuk metode pengumpulan data yang dipakai
penulis adalah metode Observasi, wawancara, kepustakaan, dan
dokumentasi.
3. Berdasarkan hasil dari uji coba dengan menggunakan metode black-box

testing dapat disimpulkan bahwa website yang dibangun telah sesuai
dengan harapan.
4. Berdasarkan hasil respon pengguna menggunakan metode skala likert

menghasilkan nilai interpretasi sebesar 90,5 % atau dengan nilai 543 dari
nilai maksimal 600, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi
Penjualan Sembako di Toko Wibowo Berbasis Web ini sangat efektip,
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sehingga dapat mengurangi penggunaan waktu, serta tenaga dalam
kegiatan atau proses penjualan pada toko tersebut.
B. Saran
Adapun beberapa saran dalam penggunaan maupun pengembangan
sistem ini dikemudian hari :
1. Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Sembako Di Toko Wibowo
Berbasis Web ini perlu dilakukan pengembangan kembali, seperti
menambahkan beberapa fitur diantaranya : Laporan grafik barang yang
banyak terjual, sistem dikembangkan menjadi sistem yang bisa multiuser
dan untuk hasil exsport nya tidak hanya bisa cetak pdf melainkan juga bisa
hasil cetak excel dan lainya.
2. Evaluasi sistem secara berkesinambungan diperlukan untuk menghindari
dampak yang buruk pada sistem yang muncul di kemudian hari.
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