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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan wawancara bahwa sebagian 

besar perusahaan penjualan alat pekakas rumah tangga yang ada, dalam proses pengolahan 

data penjualan masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan pencatatan data penjualan 

konvensional, akan menimbulkan resiko kehilangan data. Selain itu dalam pencatatan data 

penjualan konvensional juga akan membutuhkan waktu yang lama.  

Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana membuat Sistem informasi 

penjualan alat pekakas rumah tangga. 

 Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem, sistem yang digunakan 

penulis adalah Sistem Development Life Cycle (SDLC), model perkembangan metode 

perangkat lunak. Bahasa yang digunakan sebagai perangkat pembuatan sistem ialah PHP, 

membuat halaman web yang bersifat dinamis dan databasenya menggunakan Mysql. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi sistem informasi 

penjualan dapat membantu karyawan dan pemilik dalam pengelolahan data penjualan, dengan 

adanya sistem informasi penjualan digital memudahkan dalam pembuatan laporan. 

Penelitian ini, direkomendasikan : (1) sistem pengelolahan data penjualan barang, 

membahas notifikasi stok barang sehingga sistem penjualan dalam perusahaan lebih efisien 

(2) integrasi dengan pembelian dan persediaan barang. 

 
 

KATA KUNCI  : Sistem Informasi, Sistem Informasi Penjualan, Data Penjulan. 

 

I . Latar belakang  

 

Pada era digitalisasi ini, teknologi 

informasi mempunyai peranan sangat 

penting dalam perkembangan komunikasi. 

Teknologi telah berkembang dengan 

sangat pesat, sehingga kebutuhan akan 

informasi yang cepat, tepat, dan akurat 

sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. 

Khususnya di bidang komputer di setiap 

aspek kehidupan dan penggunaan 

komputer dan teknologi informasi yang 

menghasilkan sebuah penggabungan 

sistem  informasi yang saat ini mudah 

diakses tanpa adanya batasan waktu dan 

jarak dengan menggunakan jaringan 
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internet.  Anugrah Abadi Baru merupakan 

sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang penjualan ala-alat kebutuhan dapur 

yang beralamatkan di Jl.Joyoboyo 

Ds.Babadan-Sumber Cangkring Gurah 

Kediri, jenis barang yang di jual 

diantaranya panci, teflon. Perusahaan ini 

dalam pelayanannya masih menggunakan 

sistem konvensional. Hal ini menyebabkan 

pengelolaannya memerlukan waktu yang 

lebih lama. Dengan adanya komputerisasi, 

data disimpan dalam bentuk digital dan 

bukan kertas yang disimpan dalam arsip 

untuk menghindari faktor kesalahan 

manusia (human Error). Pencatatan dan 

pengolahan data barang maupun laporan 

penjualan juga masih dilakukan secara 

konvensional, dimana pegawai harus 

membuka kembali arsip penjualan. Selain 

itu, pada pengelolaan administrasi 

dilakukan secara konvensional, cara ini 

membutuhkan waktu yang lama dalam 

proses sehingga dalam penjualanya kurang 

efektif dan efisisen. Hasil penelitian 

memberikan saran atas rancangan 

infrastruktur teknologi informasi yang  

siap digunakan antara lain banyak aplikasi 

yang harus dikembangkan untuk menutup 

kelemahan yang dimiliki disetiap bentuk 

usaha penjualan, sehingga implementasi 

pengembangan manajemen SDM untuk  

mengimplementasikan sistem informasi 

yang di perlukan  untuk mengolah  

mudah,aman serta teratur agar nantinya 

didapat hasil akhir output yang akurat 

dibutuhkan suatu alat atau media yang  

memberikan informasi yang cepat dan 

akurat tersebut dilatar belakangi 

permasalahan diatas, maka penulis 

mengambil judul SISTEM INFORMASI 

PENJUALAN ALAT PEKAKAS 

RUMAH TANGGA. 

 

II. METODE  

 

 Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

tujuan dan kegunaan tertentu. 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan study 

pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab atau dialog secara langsung, dala hal 

ini tanya jawab kepada pemimpin kantor 

atau karyawan. 

 

b. Pengamatan 

Dalam hal ini metode pengumpulan 

data mengadakan tinjauan langsung ke 

objek yang akan diteliti data yang bersifat 

nyata dilakukan secara langsung. 

 

c. Studi Pustaka 
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 Untuk mendapatkan data-data 

bersifat teoritis maka dilakukan 

pengumpulan data dengan cara membaca 

 dan mempelajari jurnal-jurnal mengenai 

desain sistem informasi pengembangan. 

 

2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang 

digunakan penulis dalam penyusunanya 

adalah Sistem Development Life Cycle 

SDLC (Supriyanto,2007) merupakan suatu 

urutan dari beberapa tahap untuk 

merancang dan mengembangkan sistem 

yang dikenal dengan information sistem 

development. Dibawah ini tahap-tahap SDLC: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Tahapan SDLC 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1. Analisa Sistem  

a. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari 

masalah diatas, dapat diidentifikasi sebagai 

sebagai berikut : 

a. Dalam data penjualan system 

masih konvensional dalam 

penanganan masalah penjualan 

sehingga ketidaklancaran dalam 

penjualan  dan keberadaan  sistem 

komputerisasi sangatlah 

dibutuhkan. 

b. Perancangan infrastruktur pada   

teknologi informasi yang belum 

maksimal. 

c. Belum ada sistem informasi 

penjualan, diperlukan sistem baru  

yang  lebih  mudah digunakan agar 

dalam  transaksi. 

d. Sering terjadi kesalahan dalam 

menentukan jumlah, dengan kata 

lain pengelolaan transaksi 

dilakukan secara konvensional dan 

sederhana. 

 

b. Solusi Pemecahan Masalah 

Sistem informasi dalam penjualan 

pada perusahaan merupakan 

pengembangan yang baru karena selama 

ini pengolahan data masih dilakukan 

konvensional, maka dari itu program dapat 

mempermudah dalam pengolahan data dan 

pembuatan  laporan. 

Pada sistem informasi penjualan ini 

penulis menggunakan program Php dan 

menggunakan basis data Mysql. 

2. Perancangan Sistem 

 Use case Data Barang 
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Gambar 3.1 Use case data barang 

 

use case diatas tentang data barang 

disini sebagai actor yaitu Admin, Admin 

pertama-tama melakukan login, admin 

mengisi nama dan  paswoord, kedua admin 

menginputkan data barang seperti nama 

barang, jenis barang, ukuran barang,  

ketiga admin mengedit data, edit data 

disini menambahkan barang baru. 

Keempat view data barang, admin dapat 

menampilkan data barang dan kelima 

delete data, admin dapat menghapus data 

yang sudah terjual. 

 Use case transaksi penjualan 

 

Gambar 3.2 Use case transaksi 

penjualan 

 

Gambar diatas admin login,input 

data, data transaksi, dan laporan. 

Sedangkan custumer hanya melakukan 

transaksi saja, lalu pemilik login dan 

melihat laporan. 

 

3. Desain Interface Sistem 

 

   Gambar 3.3 Login admin 

 

 

Gambar 3.4 Form Data karyawan 

 

 

Gamabar 3.5 Form  data pelanggan 
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Gambar 3.6 Form data barang 

 

4. Tampilan  Sistem  

 

 

Gambar 3.6 Tampilan  login admin 

 

 

Gambar 3.7 Tampilan form data 

pelanggan 

 

Gambar 3.8 Tampilan form data 

karyawan 

 

 

 

Gambar 3.9 Tampilan form data barang 

 

B . Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisa 

sistem informasi penjualan terhadap 

perusahaan dimbil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sistem informasi penjualan membantu 

memudahkan karyawan dan pemilik 

dalam pengelolahan data penjualan. 

2. Dengan adanya sistem informasi 

penjualan digital membantu dalam 

pengelolaan data dan pembuatan 

laporan data penjualan 

 

IV. Penutup   

Berdasarkan kesimpulan maka 

penulis merekomendasikan berupa saran-

saran sebagai berikut:  



Artikel Skripsi 

  Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Fajar Wintoro |14.1.03.03.0012 
Fakultas Teknik- Sistem infomasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 
 

1. Sistem pengelolahan data 

penjualan barang, membahas 

notifikasi stok barang sehingga 

sistem penjualan dalam 

perusahaan lebih efisien 

2. Integrasi dengan pembelian dan 

persediaan barang. 
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