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ABSTRACT—CV. Source of Sustenance is one stationery shop
office in Jakarta is engaged in the sale of products of
stationery that still use conventional methods in marketing
the products of stationery and in data processing sales
transactions, for it requires information systems that can
support the smooth in the sale, the information system is
very helpful in obtaining information about products and
prices can change at any time. Therefore, the authors
provide an answer by making a web-based sales information
system. Given this sales information system will facilitate the
future it is expected that CV. Source of Sustenance in
increasing sales.
Keywords: Sales Information System, Stationery, Web-based.
INTISARI—CV. Sumber Rezeki merupakan salah satu toko
alat tulis kantor di jakarta yang bergerak dibidang
penjualan produk-produk alat tulis kantor yang masih
menggunakan cara konvensional dalam memasarkan
produk-produk alat tulis kantor dan dalam mengolah data
transaksi penjualan, untuk itu membutuhkan sistem
informasi yang dapat menunjang kelancaran dalam
melakukan transaksi penjualan, sistem Informasi ini sangat
membantu dalam memperoleh informasi tentang produk
dan harga yang bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena
itu penulis memberikan suatu jawaban dengan
membuatkan sistem informasi penjualan berbasis web.
Dengan adanya sistem informasi penjualan ini maka
diharapkan kedepannya akan mempermudah CV. Sumber
Rezeki dalam meningkatkan penjualan.
Kata Kunci: Sistem Informasi Penjualan, Alat tulis kantor,
berbasis Web.

PENDAHULUAN
CV. Sumber Rezeki adalah toko yang menjual alat
tulis kantor, berlokasi di proyek pasar pagi lama los S1
no.65 Jakarta Barat. Seperti yang sudah kita kenal seharihari alat tulis kantor adalah fasilitas atau barang-barang
yang ada di dalam kantor baik langsung maupun tidak
langsung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
kantor. Macam-macam alat tulis kantor ada nota, pulpen,
kertas, tinta, buku-buku untuk administrasi kantor, map
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dan lainnya. Di tengah tingginya kebutuhan itu, prospek
bisnis alat tulis kantor sangat menjanjikan. Tak heran, kini
toko alat tulis kantor dapat ditemui diberbagai lokasi.
Dari peluang inilah CV. Sumber Rezeki kemudian merintis
home industri yang memproduksi alat tulis kantor, namun
ditengah banyaknya peminat alat tulis kantor justru CV.
Sumber Rezeki hanya memasarkan produknya melalui
toko fisik saja.
Dalam proses transaksi penjualan barang masih
bersifat konvensional, dalam artian harus datang ke toko.
(Menurut Rejeki, dkk, 2011:150) mengemukakan bahwa,
Mekanisme sistem penjualan pada distro smith sekarang
masih menggunakan sistem konvensional, dimana
konsumen harus datang langsung ke distro. Dengan adanya
Aplikasi Ecommerce pada Distro Smith Semarang
diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk melakukan pembelian produk tanpa
harus datang ke tempatnya, serta memperluas pemasaran
dan meningkatkan costumer loyality.

BAHAN DAN METODE
A. Unified Modeling Language (UML)
Menurut Nugroho (2010:4) “UML adalah bahasa
pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang
berparadigma berorientasi objek”.
Macam-macam diagram UML :
1.
Use Case Diagram
Diagram use case manyajikan interaksi antara use
case dan aktor. Dimana aktor dapat berupa orang,
peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi
dengan sistem yang sedang dibangun. Use case
menggambarkan
fungsional
sistem
atau
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
sistem dari pandangan pemakai.
2.
Activity Diagram
Activity
diagram
adalah
teknik
untuk
mendipenelitian kan logika prosedural, proses
bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus.
Activity diagram mempunyai peran seperti halnya
flowchart, akan tetapi perbedaannya dengan
flowchart adalah activity diagram bisa mendukung
perilaku paralel sedangkan flowchart tidak bisa.
3.
Sequence Diagram
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Sequence
diagram
digunakan
untuk
menggambarkan perilaku pada sebuah skenario.
Diagram ini menunjukan sejumlah contoh obyek
dan message (pesan) yang diletakkan diantara
obyek-obyek ini di dalam use case. Komponen
utama sequence diagram terdiri atas obyek yang
dituliskan dengan kotak segiempat bernama.
Message diwakili oleh garis dengan tanda panah
dan waktu yang ditunjukkan dengan progress
vertical.
4.
Component Diagram
Component diagram adalah bagian fisik dari
sebuah sistem, karena menetap dikomputer,
bukan dibenak para analis. Komponen bisa berupa
tabel, file data, file exe, dan lain-lain.
5.
Deployment Diagram
Deployment diagram menunjukkan tata letak
sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagianbagian software yang berjalan pada bagian-bagian
hardware.
B. ERD (Entity Relationship Diagram)
Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013:50) Pemodelan
awal basis data yang paling banyak digunakan adalah
menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram). ERD
dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang
matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data
relasional. Sehingga jika penyimpanan basis data
menggunakan OODBMS maka perancangan basis data
tidak perlu menggunakan ERD. Elemen-elemen diagram
hubungan entitas :
1.
Entitas/Entity, merupakan data inti yang akan di
simpan, bakal tabel pada basis data, benda yang
memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat
diakses oleh aplikasi komputer, penamaan entitas
biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan
nama tabel.
2.
Relationship, relasi yang menghubungkan antar
entitas, biasanya diawali dengan kata kerja.
3.
Relationship Degree, adalah jumlah entitas yang
berpartisipasi dalam satu relationship. Derahat
relationship yang sering dipakai adalah :
a. Unary relationship : model relationship yang
terjadi dimana entity yang berasal dari entity set
yang sama
b. Binary relationship : model relationship antara
instance-instance dari suatu tipe entitas
c. Ternary relationship : relationship antara
instance-instance dari tiga tipe entitas secara
serentak
4.
Atribut value, adalah suatu occurrence tertentu dari
sebuah atribut di dalam suatu entity atau relationship.
Ada dua jenis atribut yaitu :
a. Identifier (key) digunakan untuk menentukan
suatu entity secara unik (primary key).
b. Descriptor (nonkey atribut) digunakan untuk
menspesifikasikan karakteristik dari suatu entity
yang tidak unik.
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5. Kardinalitas atau cardinality yaitu menjelaskan
hubungan batasan jumlah keterhubungan satu entity
dengan entity lainnya atau banyaknya entity yang
bersesuaian dengan entity yang lain melalui
relationship. Terdapat tiga macam kardinalitas relasi
yaitu :
One to one : tingkat hubungan satu ke satu, dinyatakan
dengan satu kejadian pada entitas pertama, hanya
mempunyai satu hubungan dengan entitas yang kedua
dan sebaliknya.
b. One to many : tingkat hubungan satu ke banyak adalah
sama dengan banyak ke satu, tergantung dari arah
mana hubungan tersebut dilihat.
c. Many yo many : tingkat hubungan kebanyakan terjadi
jika tiap kejadian pada sebuah entitas akan
mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada
entitas lainnya.
6.
Participation Constraimt, merupakan batasan yang
menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung
pada hubungan dengan entity lain. Terdapat dua macam
Participation Constraimt, yaitu :
a. Total participation : keberadaan suatu entity
tergantung pada hubungannay dengan entity lain. Di
dalam ER digambarkan dengan dua garis penghubung
antar entity dan relationship.
b. Parcial participant : keberadaan suatu entity tidak
tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Di
dalam diagram ER digambarkan dengan satu garis
penghubung.
Penelitian Terkait
Dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil
beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang
dilakukan antara lain : UD. Gojek merupakan sebuah toko
yang bergerak dibidang produksi T-Shirt dan aksesories
pakaian dengan disain khusus ciri bertema kas pacitan.
Dengan adanya UD. Gojek diharapkan mampu membawa
nama Pacitan di daerah lain karena produki T-Shirt yang
bertema tentang pacitan. Berdasarkan observasi dalam
bentuk dokumentasi UD. Gojek dalam melaksanakan
transaksi penjualan masih mengalami permasalahan
karena masih menggunakan sistem yang bersifat
konvensional. Yaitu petugas dalam melayani proses
penjualan
masih
banyak
mendapatkan
kendala
diantaranya pembuatan nota penjualan, memberikan
informasi persediaan atau stok barang dagangan dengan
melihat di etalase masih tersedia atau tidak barang yang
diinginkan oleh konsumen. Perbaikan yang akan dilakukan
yaitu membuat sistem pencatatan dengan menggunakan
sistem yang berbasis komputer, baik dari segi pendataan
barang persediaan, pencatatan data transaksi, dan proses
yang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pada
toko yang bersangkutan. Yang dihasilkan dari penelitian ini
adalah dapat memberikan gambaran dalam menyelesaikan
masalah laporan data penjualan barang dengan cepat dan
kapan saja jika dibutuhkan dan hasil dari proses
pengolahan data ini pun lebih akurat dibanding jika
dilakukan proses pengolahan data dengan sistem
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konvensional. (Nur, M.S.A.A, dkk, 2015:9).
Toko
Sari Rasa Pacitan merupakan salah satu pusat oleh-oleh di
Pacitan yang bergerak dibidang penjualan poduk-produk
makanan khas Pacitan yang belum menerapkan bidang
teknologi dalam memasarkan, mengiklankan, dan menjual
produk-produk makanan khas Pacitan. Permasalahan yang
terjadi pada Toko Sari Rasa Pacitan adalah informasi harga
yang bisa berubah sewaktu-waktu belum dapat
diinformasikan kepada semua pelanggan, tidak adanya
informasi mengenai produk-produk makanan yang dijual.
Penelitian ini berfokus pada kebutuhan bisnis dan desain
sistem e-commerce yang sesuai dengan bisnis yang
dilakukan Toko Sari Rasa Pacitan untuk memasarkan,
mengiklankan dan melakukan transaksi secara online
untuk menjual produk-produk pada Toko Sari Rasa
Pacitan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat memberi
solusi dalam melakukan pemasaran dan mengiklankan
produk-produk yang dijual pada Toko Sari Rasa Pacitan
untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan kepada
konsumen atau pelanggan. (Wibowo, 2013:62).
Berdasarkan jurnal atau penelitian tersebut maka penulis
akan membangun sistem informasi penjualan berbasis web
untuk menyelesaikan masalah pada CV. Sumber rezeki
guna memudahkan dalam melakukan pemesanan alat tulis
kantor dan berbagi informasi tentang produk-produk
terbaru dari CV. Sumber Rezeki.
Analisa Sistem Berjalan
CV Sumber Rezeki adalah perusaahaan yang bergerak
dibidang penjualan alat tulis kantor (ATK) dan distributor
kain lap kanebo. CV Sumber Rezeki berlokasi di berlokasi
di proyek pasar pagi lama los S1 no.65 jakarta barat orangorang lebih familiar menyebutnya dengan pasar pagi
asemka.
Proses Bisnis
Prosedur penjualan diawali dengan pemesanan barang
oleh konsumen. Konsumen melakukan pemesanan barang
dengan langsung datang ke toko. Setelah konsumen
melakukan pemesanan, staf penjualan membuatkan nota
untuk konsumen berisi barang pesanan dan rincian jumlah
harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Konsumen
melakukan transaksi pembayaran atas barang yang telah
dibeli tersebut kepada petugas kasir berupa uang untuk
pembayaran yang sah. Kemudian petugas kasir akan
membuat struk pembayaran untuk diberikan kepada
konsumen sebagai bukti bahwa barang yang telah dibeli
tersebut telah dibayar kemudian transaksi dicatat dalam
laporan transaksi harian dan laporan bulanan yang akan
diberikan kepada pemilik toko.
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B1.

Member dapat login dengan account yang telah
dibuat.
B2. Member dapat melakukan pencarian barang
berdasarkan kategori.
B3. Member bisa memilih barang yang akan dibeli
melalui halaman kategori dan ditambahkan ke
dalam keranjang belanja.
B4. Member mengisi data transaksi untuk pengiriman
barang.
B5. Member bisa melakukan konfirmsi pembayaran via
website.
B6. Member dapat melakukan logout.
Halaman Administrator :
C1. Admin dapat mengelola data pada menu home.
C2.
Admin dapat mengubah password.
C3.
Admin dapat mengelola data provinsi.
C4.
Admin dapat mengelola data kategori.
C5.
Admin dapat mengelola data barang.
C6.
Admin dapat mengelola data pelanggan.
C7.
Admin dapat mengelola pesanan barang.
C8.
Admin dapat mengkonfirmasi transfer.
C9.
Admin dapat mengelola laporan.
A.
Use Case Diagram
Use case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem, sebuah use case
mempresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan
sistem, use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu.
1. Usecase diagram belanja online halaman user

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 1 Use case diagram user
2.

Use case diagram penjualan online halaman admin

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan user interface dan proses bisnis
Halaman front-page :
A1. User dapat mendaftar sebagai member.
A2. User dapat melihat produk.
Halaman User Pembeli :

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 2 Use case diagram halaman admin
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Activity Diagram
Activity Diagram adalah diagram flowchart yang diperluas
yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke
aktivitas lain. Kita dapat menggunakan diagram ini untuk
memodelkan aspek dinamis sistem.

SNIPTEK 2016
User Interface
1. Tampilan Awal Website

Activity diagram pemesanan barang

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 5 Tampilan Awal Website
2. Tampilan Halaman Login Admin
Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 3 Activity diagram pemesanan barang
C.

Entity Relationship Diagram

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 6 Tampilan Halaman Login Admin
3. Tampilan Halaman Utama Admin

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 4 Entity Relationship Diagram (ERD)
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Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 7 Tampilan Halaman Utama Admin
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4. Tampilan Tambah Produk
b.

c.

karena dengan adanya website ini secara langsung
orang-orang dapat mengakses internet dan dapat
melakukan transaksi secara online.
Sistem pemesanan produk pada CV. Sumber Rezeki,
masih dilakukan dengan cara pelanggan datang
langsung ke toko. Transaksi yang masih manual
membuat proses administrasi menjadi sangat lambat.
Dengan adanya transaksi online pelanggan tidak harus
datang ke toko.
Perancangan sistem informasi pemesanan produk
pada CV. Sumber Rezeki dapat memperluas pasar
guna meningkatkan omset penjualan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sumber : Hasil penelitian (2015)
Gambar 8 Tampilan Tambah Produk

Ucapan Terima Kasih Irawan Satriadi.

5. Tampilan Halaman Produk
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