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ABSTRACT 

 CV. Jati Mulyo is a company which relates on the sale sector of the 

sawing's teak. The selling system is still using  conventional model to do the 

selling of the teak wood. A consumer who looks for teaks must come directly to 

the storeroom of CV. Jati Mulyo to get the teak wood. Therefore, its selling is less 

maximal for marketing scope. To cope with the problem, so that it will be 

designed  information system of the teak's wood selling based on volume (metre 

cubic) by online for marketing scope in order to help the extend of marketing 

scope, increase the advantages for the company and help the consumer to get 

information about the teak's price based on the its type. The selling information 

system will be established by using PHP, CSS, Javascript, and MySQL. Metode 

used for this reasearch is waterfall method, it has some stages that are necessary 

analysis, design system, implementation, test, and maintenance. This information 

system will make easier for consumer of getting information about teak wood 

price based on its category and its type. From the result of the research, admin can 

manage website management (it covers data of the teak wood and its price). This 

website is very helpful on promote the teak production, it can be seen from 

questionare result as 81% that agrees with having the selling information system 

of the teak wood based on volume (metre cubic). 
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ABSTRAKSI 

 CV.Jati Mulyo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 

kayu jati gergajian. Sistem penjualan masih menggunakan model konvensional 

untuk melakukan penjualan kayu jati. Konsumen yang akan mencari kayu jati 

harus datang langsung ke gudang CV. Jati Mulyo untuk mendapatkan kayu jati. 

Maka dari itu penjualannya kurang maksimal untuk jangkauan pemasarannya. 

Untuk mengatasi masalah yang ada, maka akan dirancang sistem informasi 

penjualan kayu jati berdasarkan volume (meter kubik) secara online dengan tujuan 

membantu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan keuntungan bagi 

perusahaan dan membantu konsumen dalam mendapatkan informasi harga kayu 

jati berdasarkan jenis kategori kayu jati. Sistem informasi penjualan ini nantinya 

akan dibangun menggunakan PHP, CSS, Javascript dan MySQL. Metode yang 

digunakan untuk penelitian menggunakan metode waterfall,  

Metode ini memiliki beberapa tahapan-tahapan yaitu analisis kebutuhan, disain 

sistem, implementasi, pengujian, maintenance. Sistem informasi ini akan 

memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai harga kayu 

jati berdasarkan kategori dan jenis kayu jati. Dari hasil penelitian ini admin dapat 

mengelola menejemen website (berupa data dari kayu jati dan harganya). Website 

ini sangat membantu dalam mempromosikan produk kayu jati, hal ini dapat dilihat 

dari hasil kuisioner sebesar 81% yang setuju dengan adanya sistem informasi 

penjualan kayu jati berdasarkan volume (meter kubik). 

 

Kata kunci : Sistem informasi, Penjualan, Kayu jati, Meter Kubik 
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PENDAHULUAN 

           Perkembangan teknologi 

informasi sekarang ini memberi 

pengaruh besar dalam bisnis di dunia 

sekarang ini, Dalam melakukan 

aktivitas bisnis yang dulunya 

mengggunakan sistem offline yang 

terbatas oleh ruang dan waktu, 

sekarang dapat dilakukan dengan 

online dengan bantuan internet,  

 Salah satu penjualan kayu jati 

yang masih menggunakan model 

konvensional (offline) dan ingin 

memulai melakukan penjualan kayu 

jatinya secara online adalah 

penjualan kayu jati di CV.Jati 

Mulyo, CV.Jati Mulyo merupakan 

tempat penjualan kayu jati yang 

menyedikan kayu jati gergajian 

(potongan) berbagai ukuran. 

Pengelola perusahaan CV. Jati 

Mulyo ingin memasarkan produk-

produknya melalui penjualan online. 

Oleh karena itu perlu dilakukan 

analisa dan perancangan sistem 

informasi penjualan berbasis web 

yang baik, sehingga dapat bersaing 

dengan penjualan online lainya. 

 Berdasarkan permasalahan 

diatas, penulis akan merancang 

sistem Informasi penjualan kayu jati 

berdasarkan volume (meter kubik) 

berbasis web, CV.Jati Mulyo akan 

melakukan promosi dan penjualan 

kayu jati dan membantu konsumen 

dalam mendapatkan informasi 

mengenai jenis kayu jati, kategori 

kayu jati berdasarkan (meter kubik) 

sehingga konsumen bisa 

mendapatkan informasi mengenai 

kayu jati secara lengkap serta bisa 

melakukan transaksi secara online.    

Cara kerja sistem ini dibagi menjadi 

dua, yang pertama untuk kayu jati 

kubikasi, konsumen cukup memilih 

potongan jenis kayu jati, memasukan 

data dari kayu jati yang akan dicari 

dan memasukan  tipe yang akan 

dicek dan secara otomatis  sistem 

akan menampilkan ukuran kayu 

tersebut beserta harga yang di update 

oleh admin berdasarkan harga pasar 

terbaru. Sedangkan cara kedua yaitu 

untuk kayu gergajian dengan 

memilih langsung jenis potongan 

kayu jati sesuai dengan ukuran yang 

dibutuhkan. Serta konsumen dapat 

melakukan proses pemesanan dan 

pembayaran secara online. Kemudian 

pihak perusahaan CV.Jati Mulyo 

akan melakukan pengiriman barang 



bekerja sama dengan pihak 

pelayanan jasa ekspedisi barang. 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 Menurut Zulfikar, Ajib 

(2013) di penelitiannya mengenai 

perancangan website untuk media 

promosi dan penjualan di indah jati 

furniture Gunung kidul, menjelaskan 

bahwa pemasaran diperlukan untuk 

upaya meningkatkan kemajuan bagi 

perusahaan,  dan dapat melakukan 

transaksi melalui internet.  

 Santoso, Freddy (2010) di 

penelitiannya mengenai data 

pengolahan kayu dengan studi kasus 

PD Santoso, menjelaskan dengan 

perkembangan teknologi di jaman 

ini, banyak sekali toko, perusahaan, 

pabrik yang menggunakan teknologi 

komputer untuk memenejemen 

sistem informasi itu. Keberadaan 

sistem informasi komputer telah 

tebukti dapat membuat semua 

kegiatan bisnis lebih efektif, efisien 

dan terkoordinasi. 

 Victor, Nicolas (2013) di 

penelitiannya mengenai perancangan 

sistem informasi penjualan dan 

pemesanan produk berbasis web 

(Studi kasus di CV. Richennes 

development Bandung) mengatakan 

bahwa CV. Richennes development 

merupakan tempat memproduksi 

pakean. Sulitnya konsumen 

mengetahui produk yang diinginkan 

dan sulitnya mencari tempat untuk 

promosi. Hal itu menyebabkan 

semakin merosotnya target penjualan 

barang pada CV. Richennes 

development. Tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk 

merancang informasi penjualan dan 

pemesanan pakean berbasis web. 

ANALISIS KEBUTUHAN  

Analisis kebutuhan  Informasi 

 Analisis kebutuhan informasi 

dan data-data yang akan sajikan 

untuk user/konsumen adalah sebagai 

berikut : 

a. Informasi profil perusahaan CV. 

Jati Muyo berisi deskripsi 

perusahaan dan kondisi gudang 

kayu jati. 

b. Informasi kategori kayu jati 

c. Informasi Jenis kayu jati 

d. Informasi Sistem pembayaran 

kayu jati. 

 

 



Analisis Kebutuhan Hardware 

  Analisis kebutuhan hardware 

adalah laptop yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi, adapun 

spesifikasinya sebagai berikut : 

Tabel 1. Spesifikasi Leptop 

 

Analisis Kebutuhan Software 

  Analisis kebutuhan perangkat 

lunak (software) meliputi sistem 

operasi dengan program aplikasi, 

berikut adalah perangkat lunak 

(software) yang digunakan : 

a. Dbdesigner 

b. Macromedia Dreamweaver 8 

c. Xampp for windows 32-1.7.0 

d. Google chrome 

METODE PENELITIAN 

SDLC (System Development Live 

Cycle) 

  SDLC (Software 

Development Live Cycle) 

merupakan salah satu siklus hidup 

pengembangan perangkat lunak yang 

terdiri beberapa tahapan-tahapan 

penting dalam membangun 

perangkat lunak yang dilihat dari 

segi pengembangannya. Dengan 

siklus SDLC, proses membangun 

sistem dibagi menjadi beberapa 

langkah dan pada sistem yang besar, 

masing-masing langkah dikerjakan 

oleh tim yang berbeda. SDLC 

penting untuk produksi software, 

tetapi juga sangat penting untuk 

proses perawatan software itu 

sendiri. 

  Berikut ini alur penelitian 

untuk membangun suatu sistem 

informasi penjualan kayu jati ini 

menggunakan metode waterfall. 

Model ini melakukan pendekatan 

secara sistematis urut dari level 

kebutuhan sistem lalu menuju tahap 

analisis, desain, coding, 

testing/verification, dan maintenance. 

Disebut waterfall karena tahap demi 

tahap yang dilalui harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya dan 

berjalan berurutan. 

  Berikut ini gambar metode 



SDLC dengan metode waterfall. 

 

Gambar 1. Metode SDLC waterfall. 

Flowcart Penelitian 

  Penelitian sistem informasi 

penjualan kayu jati berdasarkan 

volume (meter kubik) di  CV jati 

mulyo berbasis web ini melalui 

beberapa tahapan dan proses. 

Tahapan dalam penelitian dapat 

dilihat dalam flowcart berikut : 

 

Gambar 2. Flowchart penelitian 

Usecase Admin 

 

Gambar 3. Usecase Admin 

Gambar diatas menunjukan 

use case diagram untuk admin. 

Admin disini sebagai actor kemudian 

untuk use case yaitu log in, 

menejemen menu utama yang 

meliputi semua fitur yang ada di 

dalam menejemen menu utama. 

Didalam menejemen menu utama 

admin dapat melakukan: edit menu 

utama, edit sub menu, edit profil, edit 

selamat datang, edit cara pembelian, 

tambah kategori produk, tambah 

produk meteran, tambah produk 

kubikasi, edit ongkos kirim, edit jasa 

pengiriman, lihat laporan transaksi, 



edit laporan transaksi, edit rekening 

bank, edit document, edit poling, 

ganti header dan edit link terkait. 

Use Case Konsumen atau Pembeli 

Gambar 4. Use case 

 Use case Konsumen/Pembeli. 

           Menunjukan use case diagram 

untuk konsumen/pembeli. Dapat 

dilihat Konsumen/Pembeli sebagai 

actor, dimana pembeli dapat melihat 

sistem dan melakukan login/ sigup, 

melihat produk kayu jati sesuai jenis 

dan kategori, melihat cara pembelian, 

melakukan pemesanan dan 

melakukan pembayaran. 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sistem informasi penjualan 

kayu jati berdasarkan volume (meter 

kubik) pada CV Jati Mulyo berbasis 

web. Dimulai dari analisis 

kebutuhan, baik kebutuhan hardware 

dan kebutuhan software. Kemudian 

dilanjutkan tahapan perancangan 

sistem, perancangan basisdata dan 

perancangan disain. Pada tahap 

berikutnya yaitu tahap pengujian 

sistem, setelah itu dilanjutkan 

tahapan implementasi dan diakhiri 

dengan tahapan perawatan sistem. 

 

Gambar 5. Halaman Utama 

 Halaman ini adalah halaman 

yang muncul pertama kalinya di 

dalam web browser ketika pertama 

kali seseorang mengetikkan URL 

dari sistem informasi penjualan kayu 

jati berdasarkan (meter kubik) pada 

CV Jati Mulyo. Halaman ini berisi 

beberapa menu antara lain dibagian 

Header berisi menu Beranda, Profil, 

Produk, Cara Pembelian, Perizinan, 

Hubungi kami, cari produk, Login, 



Register dan disisi kanan terdapat 

beberapa menu diantaranya 

keranjang belanja, kategori produk, 

bank pembayaran, statistik 

pengunjung dan link terkait.  

 

Gambar 6. Halaman Login 

 Pada Halaman ini berisi form 

login yang digunakan oleh 

user/konsumen untuk masuk 

kedalam sistem dan melakukan 

transaksi pemesanan, dan 

pembayaran. 

 

Gambar 7. Halaman Register 

 Pada halaman ini terdapat 

beberapa form yang harus diisi oleh 

calon user/pembeli, agar nantinya 

data dapat tersimpan didalam 

database untuk dapat melakukan 

pemesanan kayu jati serta user baru 

akan mendapat username dan 

pasword yang akan digunakan untuk 

login ke website. 

 

Gambar 8. Halaman Beli Barang 

Kubikasi 

 Dihalaman ini merupakan 

halaman yang berisi data kayu jati 

meliputi ukuran panjang (meter), 

ukuran lebar (cm), ukuran tebal (cm). 

Setiap kategori jati masing-masing 

mempunyai batasan limit untuk 

memudahkan konsumen dalam 

memasukkan ukuran kayu jati. 

 

 Gambar 9. Halaman Beli Barang 

Meteran 



Pada halaman ini, berisikan 

beberapa pilihan kategori kayu yang 

sudah mempunyai ukuran dan 

harganya langsung, konsumen bisa 

langsung mengklik salah satu 

kebutuhan kayu jati yang 

dibutuhkan. 

 

Gambar 10. Halaman Login Admin 

 Pada Halaman login admin 

merupakan halaman bagi admin 

untuk menginputkan username dan 

password untuk masuk kedalam 

halaman admin. 

 

Gambar 11. Halaman Admin 

 Pada halaman ini berfungsi 

sebagai manajemen website yang 

diakses oleh admin dengan cara 

mengetikan URL 

http://localhost/jatimulyo/adminjatim

ulyo/ pada addres bar, baru bisa 

masuk ke form admin, hal-hal yang 

bisa dilakukan oleh admin antara lain 

: edit halaman utama, edit sub menu, 

edit profil, edit selamat datang, edit 

cara pembelian, memasukan kategori 

produk, jenis produk, edit ongkos 

kirim, edit jasa pengiriman, melihat 

laporan transaksi, serta manajemen 

admin. 

PENGUJIAN 

Pengujian Internal 

 Penulis melakukan pengujian 

dengan menjalankan sistem yang 

dibuat dan melakukan kegiatan input 

data disetiap menu. Kemudian setiap 

pengujian menu dilampirkan 

kedalam lembar formulir pengujian 

untuk mendapatkan hasil apakah 

sistem sudah berjalan dengan baik 

atau belum, hal ini dilakukan 

sebelum digunakan apakah sistem 

sudah berjalan dengan baik atau 

belum, hal ini dilakukan sebelum 

pengujian terhadap konsumen/calon 

pembeli langsung. Jika semua sudah 

berjalan dengan yang diharapkan 

maka sistem informasi penjualan 

kayu jati berdasarkan volume (meter 

kubik) berbasis web sudah siap 

digunakan. 

 

 



Tabel 2 Tabel Pengujian (Black Box) 

 

 Gambar diatas menunjukan 

pengujian blackbock, menyatakan 

bahwa kegiatan yang telah dilakukan 

menunjukan baik. 

Pengujian Eksternal 

 Penulis melakukan observasi 

ke lapangan atau tempat penjualan 

kayu jati untuk meminta calon 

konsumen untuk melakukan ujicoba 

terhadap website dan meminta untuk 

mengisi lembar kuisioner, pengujian 

ini dilakukan diberbagai tempat 

penjualan kayu jati, calon pembeli 

yang berada disekitaran pengepul 

kayu jati dan masyarakat umum, 

setelah calon pembeli melakukan 

percobaan terhadap website 

selanjutnya penulis mengajukan 

pertanyaan terkait sengan website 

ini. 

Tabel 3  Tabel Kuisioner 

 

         Dari tabel diatas dapat kita 

simpulkan bahwa dengan website 

sistem informasi penjualan kayu jati 

berdasarkan volume (meter kubik) 

pada CV.Jati Mulyo ini dapat 

digunakan untuk mencari sumbe 

informasi tempat penjualan kayu jati 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

 Dan dari tabel diatas maka 

akan dibuat grafik sebagai berikut : 

 

Gambar 12. Grafik Hasil pengujian 

Melihat hasil dari tabel 3 dan 

gambar 11 sebagai acuan untuk 

menghitung presentase penilaian 



dengan rumus berikut : 

Q=J/R X 100% 

Keterangan persamaan : 

Q = presentase nilai dari 

jawaban/soal. 

J = jumlah jawaban sama/variabel. 

R = jumlah variabel. 

Pengisian kuisioner oleh 30 

0rang meliputi calon konsumen kayu 

jati dan masyarakat umum 

didapatkan presentase berdasarkan 

persamaan diatas  yaitu : 

a. Presentase untuk hasil tampilan 

website menarik yaitu 46.6 % 

sangat setuju, 43.3 % setuju, 10% 

cukup setuju. 

b. Presentase untuk tampilan website 

cukup baik, efektif dan efisien 

yaitu 30% sangat setuju, 40% 

setuju, 30% cukup setuju. 

c. Presentase detail produk kayu 

yang disajikan dalam website 

lengkap yaitu 70% sangat setuju, 

30% setuju. 

d. Presentase mempermudah dalam 

mencari kayu sesuai dengan 

ukuran yang diinginkan yaitu 60% 

sangat setuju, 26.6% setuju, 

13.3% cukup setuju. 

e. Presentase perhitungan kayu 

sesuai dengan rumus kubikasi 

sudah tepat yaitu 60% sangat 

setuju, 26.6% setuju, 13.3% 

cukup setuju. 

f. Presentase mudah dalam 

pengoprasian yaitu 50% sangat 

setuju, 33.3% setuju, 16.6 cukup 

setuju. 

g. Presentase dalam pembelian kayu 

yaitu 46.6% sangat setuju, 40% 

setuju, 13.3% cukup setuju. 

h. Presentase berjalan lancar yaitu 

13.3% sangat setuju, 46.6% 

setuju, 36.6% cukup setuju. 

i. Presentase secara keseluruhan 

saya puas dengan performa 

website ini yaitu 43.3% sangat 

setuju, 46.6% setuju, 10% cukup 

setuju. 

 

Pengujian dengan Web Browser 

Web browser digunakan 

untuk membantu menampilkan 

website sistem informasi penjualan 

kayu jati berdaasarkan volume 

(meter kubik). Web browser yang 

digunakan meliputi Google Chrome, 

Mozilla firefox.Opera, Internet 

Explorer, Baidu Browser. 



Tabel 4  Tabel Tabel Pengujian Web 

Browser  

 

 Beberapa web browser untuk 

pengujian ditunjukan memakai 

Google Chrome baik ditampilan 

maupun kecepatan berjalan baik, 

dibandingkan dengan dengan web 

browser yang lain. 

KESIMPULAN 

 Setelah selesai melakukan 

penelitian dan pengujian sistem dapat 

diambil kesimpulan : 

1. Tujuan penelitian telah tercapai 

dan selesainya pembuatan sistem 

informasi penjualan kayu jati 

berdasarkan vulome (meter kubik) 

pada CV. Jati Mulyo. 

2. Fitur yang disediakan di website 

sistem informas penjualan kayu 

jati berdasarkan volume (meter 

kbik) di CV. Jati Mulyo, sudah 

mencakup kebutuhan untuk 

memasarkan produk-produknya. 

3. Hasil Obeservasi dengan 

responden sejumlah 30 orang, 

mengatakan bahwa 81% setuju 

dengan adanya website penjualan 

kayu jati ini. 
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