
 

 

SISTEM APLIKASI PENJUALAN DAN PENGGAJIAN PADA  

CV. ARABIAN’S KEBAB BERBASIS WEB 

 

 

 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Jenjang Strata 1  

Pada Program Studi Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Disusun oleh : 

Sumijan 

L200120123 

 

PROGRAM STUDI INFORMATIKA 

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

JANUARI 2016 



 



 



 



 



SISTEM APLIKASI PENJUALAN DAN PENGGAJIAN PADA CV. ARABIAN’S 

KEBAB BERBASIS WEB 

 

SUMIJAN 

(L200120123) 

Jurusan Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email : sumijanmuhi@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Teknologi aplikasi semakin pesat berkembang waktu demi waktu mampu merubah dunia usaha, 

terutama dalam usaha ekonomi dan bisnis. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah 

manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya bahkan telah mengubah aspek kehidupan manusia seperti 

pencarian dan laporan data yang cepat, tepat dan akurat. CV. Arabian’s Kebab adalah suatu kegiatan 

usaha ekonomi dan bisnis yang bergerak dalam bidang makanan. Sejak berdiri lima tahun yang lalu 

tepatnya pada tahun 2010 hingga sampai sekarang ini telah memiliki 10 outlet dan 7 anggota 

kemitraan yang tersebar disekitar Karesidenan Surakarta akan tetapi dalam hal  rekapitulasi datanya 

masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan catatan dalam buku besar dan untuk bukti penjualan 

barang kepada anggota kemitraannya masih menggunakan kertas nota yang ditulis manual oleh 

petugas pencatatan/kasir, sehingga prosesnya menjadi lambat bagi pemilik usaha untuk melihat 

laporan penjualan baik perhari maupun perbulannya bahkan pertahunnya. Aplikasi penjualan 

merupakan cara untuk mengangani masalah stok barang, penjualan barang, pembelian barang dan print 

berbagai laporan. Aplikasi penjualan berbasis web dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem Aplikasi Penjualan ini menggunakan software 

Notepad++, XAMPP 1.6.6a. Sistem dirancang menggunakan metode SDLC (Sistem Development Life 

Cycle). Hasil penelitian berupa aplikasi penjualan dan penggajian berbasis web. Aplikasi ini sudah 

berhasil diterapkan oleh pemilik usaha atau admin yaitu dengan cara melakukan input beberapa data 

dan print beberapa laporan. Selain itu juga sudah berhasil diterapkan oleh operator atau petugas 

pencatatan dengan cara melakukan beberapa transaksi penjualan dan pembelian. Sehingga dengan 

aplikasi penjualan ini dapat menjadi sarana bagi kasir atau petugas pencatatan untuk melakukan 

transaksi penjualan, pembelian, cetak laporan dan daftar stok barang secara cepat dan tepat sesuai 

dengan yang diharapkan.  

 

Kata Kunci:Web, Aplikasi, Penjualan, SDLC, PHP, MySQL 

 

Technology applications more rapidly growing moment by moment could change the business 

world, especially in economics and business enterprises. The development of information technology 

has changed the people in resolving their work has changed even the aspects of human life such as 

search and report data quickly and accurately. CV. Arabian's Kebab is an economic business activities 

and businesses operating in the food field. Since its establishment five years ago, precisely in 2010 up 

until now have had 10 outlets and seven members of the partnership are spread around Surakarta but in 

terms of recapitulation data still use the traditional way of record in the ledger and for proof of sale of 

goods to members partnerships are still using manual paper memorandum written by the recording 

clerk / cashier, so that the process becomes slow for business owners to see good sales reports daily 
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and monthly and even yearly. Application sales is a way to handle the issue of stock items, sales of 

goods, purchases of goods and print a variety of reports. Web-based sales application built using the 

PHP programming language and MySQL database. Sales Application System uses software Notepad 

++, XAMPP 1.6.6a. The system is designed using SDLC (System Development Life Cycle). 

Application of research results in the form of web-based sales and payroll. This application has been 

successfully applied by the business owner or the admin is by doing some of the input data and print 

reports. In addition it has also been successfully applied by the operator or registration personnel by 

doing a few sales and purchases. So with this sales application can be a means for recording the 

cashier or attendant to the sale, purchase, print reports and lists inventory quickly and accurately as 

expected. 

 

Keywords: Web, Application, Sales, SDLC, PHP, MySQL 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi saat ini 

berpengaruh pada penggunaan perangkat lunak 

yang selalu berkembang. Hampir setiap 

instansi, organisasi, perusahaan, lembaga baik 

milik pemerintah maupun swasta banyak 

menerapkan sistem komputerisasi/ sistem 

informasi guna mempermudah dan 

meningkatkan kinerja. Bukan suatu hal yang 

baru jika sistem informasi berkembang 

sedemikian pesatnya (Jogiyanto, 2005). 

Kemajuan teknologi informasi yang 

terjadi saat ini, berdampak pada sektor bisnis, 

salah satu contoh apliksi sistem informasi 

dalam sektor bisnis adalah penggunaan sistem 

informasi dalam bidang penjualan (E-

Commerce). Melalui sistem penjualan berbasis 

web (E-Commerce) dapat memiliki peluang 

yang sama agar dapat bersaing dan berhasil 

berbisnis di dunia maya (Barkattullah 2005). 

CV. Arabian’s Kebab adalah suatu 

kegiatan usaha ekonomi dan bisnis yang 

bergerak dalam bidang makanan. Sejak berdiri 

lima tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2010 

hingga sampai sekarang ini telah memiliki 10 

outlet dan 9 anggota kemitraan yang tersebar 

disekitar Karesidenan Surakarta akan tetapi 

dalam hal  rekapitulasi datanya masih 

menggunakan cara tradisional yaitu dengan 

catatan dalam buku besar dan untuk bukti 

penjualan barang kepada anggota kemitraannya 

masih menggunakan kertas nota yang ditulis 

manual oleh petugas pencatatan/kasir, sehingga 

mengalami berbagai kendala diantaranya 

terjadi kesalahan dalam hal perhitungan jumlah 

penjualan harian yang berakibat sampai pada 

ketidakcocokan antara uang yang ada dengan 

perhitungan sebenarnya jika dikalkulasikan 

selama sebulan selain itu juga terjadi kesalahan 

perhitungan dalam hal pengeluaran barang pada 

masing-masing outlet sehingga berakibat pada 

jumlah stok barang  yang ada. 

Memanfaatkan teknologi aplikasi 

dengan baik dapat meningkatkan omset 

penjualan, menambah penghasilan dan 

memberikan nilai ekonomis tentunya dalam hal 

bertransaksi. Dengan adanya teknologi aplikasi 

kita dapat menciptakan sistem penjulan 

menjadi cepat, nyaman, aman, efektif, efisien 

dan menarik. Dengan pertimbangan tersebut, 

penulis memandang penting mengangkat kasus 

tersebut ke dalam tulisan ini dengan mengambil 

judul: “Sistem Aplikasi Penjualan dan 

Penggajian pada CV. Arabian’s Kebab 



Berbasis Web” yang mampu menampilkan 

informasi baik laporan maupun menangani 

pada saat transaksi pembelian dan penjualan 

yang sedang berlangsung. Selain itu aplikasi ini 

diharapkan mampu mengatasi berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapi. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dwi Agung Suhartono dalam jurnalnya 

yang berjudul “Aplikasi Sistem Informasi 

Penjualan pada Gerai (Outlet) Ponsel Berbasis 

Web” dijelaskan bahwa tipe akses yang 

digunakan adalah lokal kemudian tipe user 

yang digunakan yaitu admin dan kasir selain itu 

juga memuat menu laba rugi kemudian terkait 

laporan neraca, penggajian dan pengeluaran 

tidak dimuat. 

Riosaka Putra (2013) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Aplikasi Penjualan Berbasis Web 

pada PT Pratapa Nirmala Pelembang” 

dijelaskan bahwa tipe akses yang digunakan 

adalah online kemudian tipe user yang 

digunakan yaitu admin, member dan non 

member kemudian terkait laporan neraca dan 

laba rugi, penggajian dan pengeluaran tidak 

dimuat. 

Ach Supriyanto (2013) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi 

Pejualan Berbasis Web pada PT. Garam” 

dijelaskan bahwa tipe akses yang digunakan 

adalah online kemudian tipe user yang 

digunakan yaitu admin dan konsumen 

kemudian terkait laporan neraca dan laba rugi, 

penggajian dan pengeluaran tidak dimuat. 

Berdasarkan analisa dari ketiga jurnal 

diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada 

yang meneliti hingga sampai kepada menu 

yang komplek terkait neraca, peggajian dan 

pengeluaran. 

 

III. METODE PENELITIAN 

a. Peralatan Utama dan Pendukung 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa 

peralatan utama dan pendukung, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Perangkat Keras (hardware) 

Komputer dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

a. Accer aspire one 722 AMD Dual-Core 

1,333 GHz 

b) RAM 2 GB DDR3 

c) Print  

d) Hardisk 320 Gb 

 

2) Perangkat Lunak (software) 

a) Windows 8 Ultimate 32bit 

b) XAMPP 

c) Notepad++ 

 

b. Perancangan  

1) Usecase Diagram  

a)  Usecase Diagram pada Admin 



 

Gambar 3.1. Usecase Diagram Admin 

Gambar 3.1 menampilkan usecase 

admin. Admin merupakan pemilik usaha yang 

mana dapat mengelola semua data yang bersifat 

rahasia seperti pembelian barang, penjualan 

barang dan produk serta keuangan secara 

menyeluruh. 

 

b) Usecase Diagram pada Operator 

 

Gambar 3.2. Usecase Diagram Operator 

Gambar 3.2 menampilkan usecase 

operator.  Operator merupakan karyawan yang 

bertugas memasukkan data yang meliputi 

dropping barang, barang rusak, pembelian 

barang oleh outlet, barang keluar serta 

penjualan barang dan produk. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 4.1. Halaman Login 

Gambar 4.1 menampilkan halaman 

login. Halaman login merupakan halaman 

utama saat aplikasi terbuka dengan cara 

mengetikkan kaffafood.com, disini terdapat dua 

hak akses yaitu admin dan operator. Jika 

username dan password yang dimasukkan 

benar maka akan login ke halaman yang dituju 

(admin/operator) kemudian jika salah satu salah 

maka akan muncul peringatan untuk 

memasukkan ulang. 

 

 

Gambar 4.2. Halaman Admin 

Gambar 4.2 menampilkan halaman admin. 

Halaman admin ini dikhususkan oleh pemilik 

usaha karena pada halaman ini terdapat data-



data rahasia diantaranya adalah laporan laba-

rugi dan neraca. 

 

 

Gambar 4.3. Halaman Operator 

Gambar 4.3 menampilkan halaman 

operator. Halaman operator diperuntukkan oleh 

masing-masing karyawan yang bertugas, disini 

terdapat menu yang meliputi penjualan barang 

dan produk, pembelian barang oleh outlet, 

dropping barang, barang keluar dan barang 

rusak serta disediakan menu edit username dan 

password user. 

 

 

Gambar 4.4. Halaman Outlet 

Gambar 4.4 menampilkan halaman 

outlet. Halaman outlet digunakan oleh masing-

masing karyawan pada outlet dengan cara login 

terlebih dahulu dengan mengetikkan alamat 

kaffafood.com/outlet. Fungsi dari halaman ini 

adalah untuk memasukkan data penjualan 

produk setiap ada orang yang membeli produk. 

 

a. Pengujian Internal (black box) 

Pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui baik tidaknya sistem yang telah 

dibuat yaitu menggunakan pengujian black box. 

Dimana metode ini untuk mencari kesalahan 

pada interface, kesalahan pada struktur data 

atau akses database, kesalahan inisialisasi dan 

kesalahan tampilan. Tujuan akhir penhujian 

merupakan bagian yang sangat penting dalam 

siklus pembuatan perangkat lunak selain itu 

pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas 

dan juga untuk mengetahui kelemahan dari 

sistem aplikasi sehingga jika terjadi kesalahan 

saat dilakukan pengujian dapat diperbaiki 

sistem aplikasinya. Pengujian black box terkait 

halaman login disajikan di table 4.1 sedangkan 

pengujian black box terkait halaman admin 

disajikan di table 4.2 dan pengujian black box 

terkait halaman operator disajikan di table 4.3.  

 

Tabel 4.1 Pengujian Tampilan Halaman 

Login 

 

No Pengujian Status 

1 Tampilan Halaman Login Baik 

2 Aksi Login Baik 

 

 

Tabel 4.2 Pengujian Tampilan Halaman 

Admin 

 

No Pengujian Status 

1 Menajemen Laporan 

Penjualan pada Outlet 

Baik 

2 Menajemen Laporan Bagi 

Hasil 

Baik 

3 Menajemen Laporan 

Penjualan pada Mitra 

Baik 



Tabel 4.2 (Lanjutan) 

 

No Pengujian Status 

5 Menajemen Laporan 

Pembelian Barang pada Outlet 

Baik 

6 Menajemen Laporan Harian Baik 

7 Menajemen Laporan Bulanan Baik 

8 Menajemen Laporan 

Penjualan Produk  

Baik 

9 Menajemen Laporan 

Penjualan Barang 

Baik 

10 Menajemen Laporan 

Keuangan 

Baik 

11 Menajemen Data Modal Baik 

12 Menajemen Data 

Perlengkapan 

Baik 

13 Menajemen Data Pembelian 

Barang 

Baik 

14 Menajemen Data Pengeluaran Baik 

15 Menajemen Data Penggajian Baik 

16 Menajemen Data Outlet Baik 

17 Menajemen Data Mitra Baik 

18 Menajemen Data Barang Baik 

19 Menajemen Data Produk Baik 

20 Menajemen Data User Baik 

21 Menajemen Data Karyawan  Baik 

 

Tabel 4.3 Pengujian Tampilan Halaman 

Operator 

 

No Pengujian Status` 

1 Menajemen Penjualan Produk Baik 

2 Menajemen Penjualan Barang Baik 

3 Menajemen Laporan 

Penjualan Produk 

Baik 

4 Menajemen Laporan 

Penjualan Barang 

Baik 

5 Menajemen Laporan Barang 

Rusak 

Baik 

6 Menajemen Laporan Barang 

Keluar 

Baik 

7 Menajemen Laporan Barang 

pada Outlet 

Baik 

8 Menajemen Laporan 

Dropping Barang 

Baik 

9 Menajemen Laporan Harian Baik 

10 Menajemen Stok Barang Baik 

11 Menajemen Barang Rusak Baik 

12 Menajemen Barang Keluar Baik 

13 Menajemen Dropping Barang Baik 

14 Menajemen Pembelian 

Barang Outlet 

Baik 

15 Edit Password User Baik 

Berdasarkan dari hasil ketiga table 

pengujian black box diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengujian black box telah berhasil 

dengan baik. 

 

b. Pengujian Eksternal 

Pengujian yang dilakukan apda penelitian 

ini meliputi praktek secara langsung di kantor 

CV. Arabian’s Kebab yang beralamat di JL. 

Garuda Mas Depan Kampus 1 UMS, Pabelan, 

Kartasura, Sukoharjo, serta pengisian kuisioner 

mengenai program aplikasi yang telah dibuat. 

1) Praktek Secara Langsung 

Pengujian yang dilakukan dengan cara 

praktek langsung terhadap masing-masing 

karyawan dan pemilik usaha untuk 

mengetahui baik tidaknya sistem aplikasi 

yang dibuat yaitu dilakukan pada Hari 

Selasa tanggal 1 Desember 2015 pukul 

07.00 WIB. 

 

2) Pengisian Kuisioner 

Pengisian yang dilakukan dengan cara 

membagikan kuisioner kepada masing-

masing karyawan yang bertugas 

memasukkan data ke komputer dan 

membagikan kepada pemilik usaha untuk 

mengisi kuisioner tersebut, dengan hasil 

sebagai berikut. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri 

dari 1 pemilik usaha dan 3 

karyawan/operator. Pengujian yang 

dilakukan pada sampel/responden yaitu 

pengisian pendapat atau jawaban responden 

melaui pertanyaan di kuisioner. Nilai 

maksimum per soal kuisioner (kecuali soal 



no 1 yaitu jika pilihan “a” bernilai 5 dan 

pilihan “b” bernilai 10) adalah 10 dari 4 

pilihan jawaban (pilihan “a” bernilai 10; 

pilihan “b” bernilai 7,5; pilihan “c” bernilai 

5; dan pilihan “”d” bernilai 2,5. Hasil 

jawaban kuisioner oleh pemilik usaha dan 

karyawan dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Pertanyaan: 

1. Pernah menggunakan? 

2. Apakah membantu? 

3. Bagaimana tampilannya? 

4. Bagaimana pengoperasiannya? 

5. Bagaimana kelengkapannya? 

6. Bagaimana keseluruhannya? 

 

Tabel 4.4. Hasil Penilaian Jawaban 

Kuisioner 

 

P 
Jawaban Rata-

rata Labieb Ika Alifa Ulfa 

1 10 5 10 10 8,8 

2 10 7,5 10 7,5 8,8 

3 7,5 7,5 7,5 10 8,2 

4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

5 10 5 7,5 7,5 7,5 

6 10 7,5 10 7,5 8,8 

Total rata-rata 8,2 

 

Keterangan : 

1) Pemilik usaha yaitu Pak Labieb 

2) karyawan/ petugas pencatatan yaitu ika, 

alifa dan ulfa 

Berdasarkan tabel diatas maka 

pengisian kuisioner dari pemilik usaha dan 3 

karyawan mendapatkan hasil presentase 

sebagai berikut: 

1) 88% menyatakan belum pernah 

menggunakan 

2) 88% menyatakan membantu dalam input 

dan output data 

3) 81% menyatakan tampilannya baik 

4) 75% menyatakan mudah mengoperasikan 

5) 75% menyatakan sistem ini lengkap 

6) 88% menyatakan keseluruhan program 

ini baik 

 

c. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Aplikasi yang dibuat mempunyai 

banyak fitur diantaranya menu neraca, laba 

rugi, penggajian dan biaya pengeluaran yang 

mana fitur ini tidak dimiliki oleh aplikasi yang 

banyak dibuat oleh peneliti seperti Suhartono, 

dkk (2013), Supriyanto, dkk (2013) dan Putra 

Riosaka (2013). Aplikasi ini diakses secara 

online menggunakan teknologi web, seperti 

aplikasi yang banyak dibuat oleh peneliti 

Supriyanto, dkk (2013) dan Putra Riosaka 

(2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

yang saya buat lebih unggul dari aplikasi yang 

banyak dibuat oleh peneliti  seperti Suhartono, 

dkk (2013), Supriyanto, dkk (2013) dan Putra 

Riosaka (2013). 

 

V. PENUTUP 

Kesimpulan 

Sistem aplikasi penjualan ini memiliki 

berbagai fungsi diantaranya: 

1. Laporan penjualan barang dan produk 

sesuai dengan jumlah uang yang ada. 

2. Penghematan kertas pada buku jurnal 

harian. 

3. Input data menjadi praktis dan efisien 

sehingga pekerjaan lebih cepat 

terselesaikan. 



4. Berbagai laporan mulai dari penjualan 

barang dan produk, dropping barang, 

biaya pengeluaran tiap bulan serta 

laporan keuangan akhir bulan dapat 

dengan mudah dicetak dan dianalisis 

untuk meningkatkan omset kedepannya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Barkatullah. (2005). Bisnis E-Commerce. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

 

Jogiyanto. (2005).  Analisa dan Perancangan 

Sistem Informasi.  Yogyakarta : Andi.  

 

Riyanto. (2010). Sistem Informasi Penjualan 

dengan PHP dan MySQL. Yogyakarta: 

Gava Media. 

 

Suhartono, dkk. (2013). Aplikasi Sistem 

Informasi  Penjualan pada Gerai (Outlet) 

Ponsel Berbasis Web. Universitas 

Diponegoro. Jurnal. 

 

Supriyanto Ach dkk. (2013). Perancangan 

Sistem Informasi  Penjualan Berbasis 

Web di PT. Garam (Persero). Universitas 

Trunojoyo Madura. Jurnal. 

 

Putra Riosaka. (2013). Aplikasi  Penjualan 

Berbasis Web pada PT. Pratapa Nirmala 

Palembang. STMIK GI MDP. Jurnal 

 

Chotimah Nurul. 2011. Perancanagn Sistem 

Informasi Penjualan Deposito Pulsa pada 

Bella Cell Berbasis Web. Skripsi Jurusan 

Informatika, Fakultas Komunikasi dan 

Informatika, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
 

 

 

 

 

 

 

BIODATA  

 

Nama : Sumijan 

NIM : L200120123 

 TTL : Purworejo, 31 -12- 1992 

Email   : sumijanmuhi@gmail.com 

No Telp.  : 0857-2840-5565 

Alamat : Sidoleren Rt. 002/Rw. 004,  

   Sidoleren, Gebang, Purworejo 

Riwayat Pendidikan  :  

SD N Gerdurejo     (1999 s/d 2005) 

 SMP BK Gebang   (2005 s/d 2008) 

 SMK Muh Purworejo  (2008 s/d 2011) 

 UMS  (2012 s/d 2016) 
 
 


