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ABSTRAK 

 
Authezz Distro merupakan badan usaha yang bergerak dalam dunia bisnis penjualan pakaian dan 

pemesanan baju di wilayah Yogyakarta. Dalam mengolah data pemesanan dan penjualan sering 

terjadi kesalahan data dan tidak efisien, karena admin harus mendata semua pemesanan dan 

penjualan yang ada melalui kertas-kertas yang rentan terhadap kerusakan. Serta kurangnya 

pengolahan semua data untuk menjadi sebuah laporan yang terorganisir dengan rapi.Untuk itu 

perlu dirancang dan dibangun suatu sistem informasi  penjualan pakaian berbasis web pada 

Authezz Distro Yogyakarta. Sistem ini dapat digunakan petugas untuk melakukan input data 

barang, data pelanggan Sistem informasi ini dapat mengolah transaksi penjualan secara 

langsung, serta dapat digunakan untuk membuat laporan dan penjualan dari hasil data 

transaksi.Hasil penelitian yang dilakukan dapat disusun suatu analisis, perancangan sistem, dan 

implementasi sistem. Penelitian yang dilakukan dapat menunjukan bahwa sistem informasi 

penjualan pada Authezz Distro Yogyakarta dapat lebih cepat dan efisien. 

 

Kata Kunci: sistem, informasi, web, pemesanan, penjualan, dan Authezz Distro. 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi di 

berbagai bidang, terutama di bidang informasi, 

menuntut banyak orang untuk bisa memanfaatkan 

teknologi tersebut sebaik mungkin sehingga bisa 

membantu masyarakat dalam memperoleh 

informasi secara mudah dan cepat.  

Authezz Distro adalah bidang usaha 

penjualan pakaian yang bergerak dibidang 

penjualan dan pembuatan baju, bidang usaha yang 

didirikan oleh Mas Ferry ini sudah berdiri sajak 

tahun 2008 yang beralamat di Jl. Wates Km 3,5 

Sleman, Yogyakarta. Distro Authezz menjual 

berbagai macam baju, jaket, topi dan berbagai 

macam merchandise lainnya.  Distro Authezz telah 

mendapat respon positif dari para pelanggan pada 

berbagai wilayah di Indonesia. Namun akses 

penjualan dan pemasaran produk-produk yang 

sedang berjalan saat ini masih sederhana dan masih 

sangat terbatas yaitu hanya melalui posting di 

media sosial dan dirasa belum maksimal dan masih 

sangat minim informasi. Penjualan dan pengolahan 

data di Authezz juga masih dilakukan secara 

manual. Untuk menangani transaksi penjualan 

barang dengan cara manual tentunya tidak mudah, 

sehingga pencarian stok barang pembuatan laporan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini 

disebabkan karena terjadi perubahan pada stok 

yang dikarenakan oleh penjualan barang. Masalah 

lain yakni pencatatan yang masih manual, misalnya 

pencatatan stok barang dan keuntungan dari 

penjualan pada kertas nota, buku stok barang dan 

hal tersebut akan bermasalah jika terjadi 

kehilangan laporan, ataupun bencana yang tidak 

diduga lainnya. 

Berkaca dari permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis 

online untuk memberikan kemudahan pihak 

Authezz dalam melakukan pencatatan stok barang, 

serta penambahan pemesanan dan diharapkan 

dapat memudahkan dalam pembuatan laporan 

penjualan stok barang. Selain itu perancangan dan 



 

 

 

pembangunan sebuah aplikasi berbasis online 

dapat membantu proses penjualan agar lebih 

meluas dan mudah diakses oleh semua kalangan 

dengan menggunakan smartphone. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan 

diatas sebagai bahan penelitian dengan judul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan 

Pakaian  Berbasis Web”. 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah terhadap sistem yang 

akan dibuat adalah sebagai berikut: 

a.    Sistem ini dapat memproses data pakaian, data 

karyawan, data pembeli/customer, data diskon, data 

pemesanan, data pengembalian dan pelaporan 

perusahaan. 

b. Sistem ini dapat memberikan informasi 

promo/diskon paket lusinan dan pemesananan 

sesuai permintaan customer, informasi 

diskon/promo  pembelian baju.  

C .Sistem ini dapat digunakan oleh admin, 

customer dan owner. 

d. Sistem ini tidak memproses penggajian 

karyawan.. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat sebuah sistem informasi penjualan 

yang dapat mempermudah Distro Authezz dalam 

kegiatan pemesanan baju.  

b. Membuat sistem informasi berbasis online yang 

dapat diakses oleh customer, sehingga customer 

dapat mengetahui pakaian mana yang tersedia 

beserta harga yang tersedia dan promo/diskon dari 

toko. 

c. Meningkatkan kinerja pengolahan data penjualan 

pakaian, sehingga dalam pencarian dan pengolahan 

data lebih cepat, efisien dan efektif. 

d. Merancang dan membangun sistem informasi 

penjualan pada Distro Authezz yang dapat 

membantu penjualan pakaian dalam memenuhi 

omset harian, mingguan maupun bulanan. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

      Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk 

pada berbagai sumber penelitian yang pernah 

dilakukan dengan kasus yang serupa. Adapun 

referensi yang penulis bandingkan seperti berikut: 

     Pribadi, BE (2015) dalam penelitiannya berjudul 

Pembuatan Sistem Informasi di Distro Planet 

Cloating Berbasis Web, perkembangan teknologi 

informasi yang disertai perkembangan internet 

menggunakan Java dan Mysql. Sistem yang 

dibangun merupakan aplikasi berbasis desktop yang 

dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

NetBeans IDE (Java) dan dikembangkan dengan 

menggunakan basis data MySQL sebagai media 

penyimpanan datanya. Hasil dari perancangan 

aplikasi ini adalah suatu aplikasi desktop yang 

dapat memudahkan pengguna dalam pencarian.  

 Sitanggang, AS dan Sutardi, AW (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul Sistem 

Informasi Penjualan Mobil Di CV. Surya Rental 

Mobil Bandung. Sistem Informasi Penjualan Mobil 

Di CV. Surya Rental Mobil Bandung disesuaikan 

dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah didapatkan 

berdasarkan aplikasi SunRan berbasis web. Sistem 

ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman NetBeans IDE (Java) dan 

dikembangkan dengan menggunakan basis data 

MySQL sebagai media penyimpanan databasenya. 

Sistem informasi yang dibuat dapat mempermudah 

pemakai dalam mengontrol masalah penjualan 

mobil dan data-data akan tersimpan dengan baik, 

proses pencarian data dan proses penjualan menjadi 

lebih cepat dan mempermudah admin dalam 

pembuatan laporan, baik itu laporan data 

pembelian, data pembeli, data diskon dan data 

mobil dengan cepat dan tepat waktu. 

 Wendy (2017) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Perancangan Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Objek pada CV Bhakti Karya” 

mengemukakan bahwa sistem informasi penjualan 

adalah salah satu bagian yang penting dari suatu 

perusahaan. Banyak kerugian yang bisa timbul dari 

buruknya sistem informasi penjualan di suatu 

perusahaan. Metode yang digunakan yaitu Object 

Oriented Technology yang merupakan 

pengembangan perangkat lunak berdasarkan 

abstraksi objek-objek yang ada didunia nyata. 

Desain sistem ini menggunakan UML dan alat 

bantu Microsoft Visio 2007. Pengembangan dan 

implementasi sistem yang meliputi struktur 

program, tampilan aplikasi yang dibuat 

menggunakan Visual Basic 6, desain basis data 

menggunakan Microsoft Access 2007 dan desain 

laporan menggunakan Crystal Reports 8.5. Dasar 

pembuatan adalah objek yang merupakan 

kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam 

satu entitas. 

Rodianto (2017) dalam penelitiannya yang 

membangun sistem informasi penjualan baju online 



 

 

 

dengan arah pengembangan aplikasi penjualan 

barang online yang memberikan kemudahan kepada 

konsumen dalam melakukan transaksi penjualan 

baju dengan menggunakan internet, software yang 

digunakan yaitu Macromedia Firework 8, 

Macromedia Flash 8 dan Macromedia 

Dreamweaver 8, sedangkan untuk pengolah 

datanya menggunakan Msql versi 1.0, bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP 5 dan 

HTML 4.10. 

 

2.2 Sistem Informasi 

 Pengertian menurut Kadir, A (2014:9), 

Sistem informasi adalah “sebuah rangkaian 

prosedur formal dimana data dikelompokkan, 

diproses menjadi informasi, dan didistribusikan 

kepada pemakai”. 

Pengertian menurut Krismaji (2015:15), sistem 

informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta 

menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi 

untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan 

melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga 

sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sistem informasi adalah suatu sistem 

didalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. Sistem informasi mencakup sejumlah 

komponen (manusia, komputer, teknologi 

informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang 

diproses (data menjadi informasi), dan 

dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau 

tujuan 

 

2.3 Sitem Informasi Berbasis Web 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat yang 

semakin besar dan tinggi. Untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam hal informasi dan 

ilmu pengetahuan serta mekanisme dunia kerja, 

maka masyarakat membutuhkan para pengembang 

dunia web agar teknologi semakin berinovasi. 

Menurut Fridayanthie, dkk (2016:128) 

mengatakan bahwa “Sistem informasi berbasis web 

merupakan sebuah informasi yang disimpan pada 

web server untuk diakses dari jaringan browser 

seperti Internet Explorer, Mozilla dan program 

lainya”.  

Sedangkan menurut Budiharto, W (2013:9) 

mengatakan bahwa “Sistem informasi web adalah 

sebuah halaman yang berisi tulisan-tulisan yang 

lazimnya dilengkapi dengan gambar-gambar 

maupun foto-foto”. 

World Wide Web (WWW) atau yang biasa 

disingkat dengan web ini merupakan salah satu 

bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. 

Web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan 

data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data 

multimedia lainnya, yang mana data tersebut saling 

berhubungan satu sama lainnya. Dalam dunia 

internet selalu terdapat dua sisi yang saling 

mendukung yaitu seperti pada Gambar 2.2: 

a. Server adalah penyedia berbagai layanan 

termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah 

aplikasi bernama web server. 

b. Client bertugas mengakses informasi yang 

disediakan oleh server yaitu berupa web browser. 

 

2.4 Penjualan 

a. Definisi Penjualan 

Menurut Abdullah, T dan Tantri, F (2016) 

“Penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi 

adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem 

pemasaran”. Dari definisi tersebut sudah jelas 

bahwa penjualan bukan hanya perihal kegiatan 

menjual barang maupun jasa tapi lebih jauh dari hal 

itu, bahwa penjualan menyangkut bagaimana 

kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan itu berjalan. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa penjualan 

adalah aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan 

manusia yang saling menguntungkan satu sama 

lain, dimana penjual menawarkan produk yang 

dimiliki pada konsumen sehingga mampu menarik 

kecenderungan konsumen tersebut untuk sedia 

mengeluarkan uang guna membeli suatu produk 

yang telah ditawarkan oleh penjual. 

b. Konsep Penjualan 

Tindakan mendorong minat seorang pembeli 

(konsumen) untuk berkenan membeli produk 

perusahaan, baik barang maupun jasa yang telah 

dihasilkan dapat diasumsikan sebuah konsep 

penjualan. Serta dapat juga diartikan bila 

perusahaan memiliki siasat dan strategi promosi 

penjualan yang berhasil untuk menstimulus atau 

menarik lebih banyak minat beli oleh konsumen. 

 



 

 

 

3.METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah sistem informasi penjualan 

pakaian pada AUTHEZZ DISTRO Yogyakarta. 

Sistem ini dirancang dan dibangun untuk 

memudahkan petugas dalam memproses dan 

melayani pembelian customer, mempermudah 

owner (pengusaha) dalam hal mendapatkan 

pelaporan terkait dengan aktivitas pembelian 

secara jarak jauh (online) dan mempermudah 

customer dalam mendapatkan informasi 

mengenai tema dan ukuran baju yang tersedia 

pada AUTHEZZ DISTRO serta promo yang 

AUTHEZZ DISTRO. 

 

3.2 Analisis Perancangan 

Berisi mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan (algoritma, flowchart dan tahapan-

tahapan dalam penelitian). Berikut adalah tahapan-

tahapan penelitian yang akan dilakukan. 

a. Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan metode studi dokumentasi 

dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan data dan informasi dari brosur dan 

internet. Sedangkan wawancara yaitu dengan tanya 

jawab secara langsung dengan pemilik AUTHEZZ 

DISTRO Yogyakarta. 

b. Analisa Data 

Analisa data menggunakan metode analisis 

deskriptif yaitu merupakan cara merumuskan dan 

menafsirkan data yang ada sehingga memberi 

gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan. 

c. Desain dan Perancangan Sistem 

Desain dan perancangan untuk membangun 

sistem ini dilakukan dengan 3 tahapan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perancangan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem 

yang akan dibangun dengan mengacu pada teori 

hasil studi literatur yang telah dilaksanakan pada 

tahap sebelumnya. Rancang Bangun Sistem 

Informasi Penjualan Pakaian Berbasis Web ini akan 

dibangun dengan menggunakan web programming 

yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

HTML, Javascript dan CSS yang dibantu dengan 

aplikasi Sublime sebagai editor dan MySQL yang 

diimplementasikan dengan panel XAMPP dan PHP 

MyAdmin sebagai databasenya. Sedangkan 

interface dari hasil pegkodean dapat dilihat dengan 

menggunakan Google Chrome sebagai browser.  

2. Desain Basisdata 

Tabel yang akan dibuat dalam sistem meliputi 

tabel user, kategori, tema, karyawan, customer, 

paket_diskon, status_pembelian, reservasi, 

pemesanan, pengembalian dan pengeluaran.   

c. Perancangan Interface 

Sistem yang akan dibangun akan dibuat 

perancangan interface yang terdiri dari input, proses 

dan output.  

a. Master Data (Input) 

1) Input Data User 

2) Input Data Karyawan 

3) Input Data Kategori Baju 

4) Input Data Ukuran 

5) Input Data Customer/Pembeli 

6) Input Data Paket diskon 

7) Input Data Pengeluaran 

8) Input Data Diskon 

b. Transaksi (Proses) 

1) Registrasi 

2) Order 

3) Pembelian 

4) Penjualan 

5) Pengeluaran 

c. Laporan (Output) 

1) Laporan Karyawan 

2) Laporan Pembelian 

3) Laporan Customer 

4) Laporan Order 

5) Laporan Pejualan 

6) Laporan Pengembalian 

7) Laporan Diskon 

8) Laporan Pengeluaran 

d. Uji Coba 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui bug 

yang ada pada sistem sebelum sistem digunakan 

oleh perusahaan distro. 

e. Implementasi 

Sistem yang telah melalui proses uji coba dan 

dilakukan perbaikan selanjutnya diimplementasikan 

pada perusahaan distro yang bersangkutan. 

f. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan mencakup rangkuman dan 

temuan setelah melakukan pengamatan dan 

penelitian. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1  Analisa Sistem Yang Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang 

sedang berjalan pada instansi. Pokok-pokok yang 

dianalisa meliputi analisa prosedur atau aliran data, 

diagram konteks, diagram jenjang, dan diagram alir 

data. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan 

memberikan gambaran rencana pemecahan masalah 

yang dihadapi. Adapun sistem yang berjalan di 

AUTHEZZ DISTRO diantaranya: 

a. Konsumen menyerahkan data pemesanan 

barang ke bagian kasir. 

b. Bagian kasir menerima data pemesanan 

barang lalu mengecek ketersediaan barang yang 

dipesan konsumen, bila barang tersedia kasir 

membuat faktur penjualan 2 rangkap, satu untuk 

konsumen satu lagi disimpan sebagai arsip 

penjualan untuk pembuatan laporan penjulan.  

c. Bila barang tidak tersedia, kasir membuat 

nota permintaan barang ke bagian gudang. 

d. Bagian gudang menerima nota permintaan 

barang lalu melakukan penyesuaian persediaan 

barang dan membuat data persediaan barang untuk 

kasir untuk dibuatkan laporan persediaan barang. 

e. Bagian kasir membuat laporan penjualan 

ke owner. 

f. Bagian gudang membuat laporan 

persediaan barang ke owner. 

 

4.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

Proses analisa kebutuhan sistem ini antara lain 

adalah analisa data, identifikasi kebutuhan dan 

identifikasi user yang terlibat dalam sistem. Untuk 

merancang sistem yang akan dibuat maka 

diperlukan perancangan diagram konteks sebagai 

alur sistem secara umum, diagram jenjang sebagai 

gambaran aplikasi, diagram alir data yang 

menggambarkan aliran data secara lebih detail yang 

dibagi dalam beberapa level, perancangan database 

yang dilengkapi dengan gambaran ERD dan relasi 

antar tabel serta perancangan antar muka sistem. 

Permodelan diagram alir data juga digunakan untuk 

memperjelas hasil analisa dan proses identifikasi 

 

4.3 Rancangan Sistem 
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Rancangan sistem merupakan alur dari 

proses sistem pengolahan data  dalam suatu 

rancangan.  Pada tahap ini dilakukan perancangan 

sistem menggunakan diagram konteks (Context 

Diagram), DFD (Data Flow Diagram), ERD 

(Entity Relationalship Diagram), rancangan 

struktur tabel dan rancangan relasi antar tabel. 

a. Entity Relationship Diagram sebagai alat bantu 

dalam perencanaan sistem yang akan di jalankan.  

Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada 
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Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram 

b. Relasi tabel adalah data yang menggambarkan 

hubungan antara tabel yang satu dengan yang 

lainnya.  Relasi tabel untuk membuat implementasi 

data mining struktur tabel dapat di lihat pada 

Gambar 4.2 

 



 

 

 

Gambar 4.2 Database Perekrutan Pegawai 

c. Diagram Alir Data Level 1 menggambarkan Alur 

sistem beserta penyimpanan datanya. Terdapat 4 

proses login, pendataan, transaksi dan laporan. 

Berikut ini adalah Diagram Alir Data Level 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Diagram Alir Data Level 1 

4.4 Implementasi 

a. Halaman Utama  

 Halaman utama adalah tampilan yang akan 

muncul setelah pengguna login ke sistem. Pada 

halaman utama berisikan sub-sub menu untuk 

mengolah data sistem. Gambar 4.4 

 
    Gambar 4.4 Halaman Utama 

 

b. Data Transaksi 

Data Transaksi digunakan oleh admin untuk 

melihat data transaksi setiap data yang di pilih. 

Gambar 4.5 

 

 
Gambar 4.5 Data transaksi 

 

c. Desain Halaman Laporan Barang 

Halaman laporan barang merupakan halaman 

aplikasi web yang digunakan untuk menampilkan 

data barang yang dijual di Distro Authezz. Terdapat 

tools Cetak yang digunakan untuk mencetak 

laporan dalam bentuk PDF yang dapat didownload.. 

Gambar 4.6 

 

 
Gambar 4.6 Proses Analisis 

 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan penilitian yang 

dilakukan penulis pada Distro Authezz Yogyakarta, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dengan perancangan aplikasi penjualan 

pakaian berbasis web pada Distro Authezz dapat 

membuat kegiatan pemasaran lebih mudah dan 

lebih luas cakupannya ke seluruh wilayah Indonesia 

dengan menggunakan media internet. 



 

 

 

2. Memberikan kemudahan kepada 

pelanggan untuk melakukan pemesanan produk 

secara online dan dapat membantu outlet dalam 

mengelola data produk, data pemesanan produk, 

transaksi pemesanan maupun penjualan/pemasaran,  

dan pembuatan laporan lebih cepat serta 

meminimalisasi kemungkinan kehilangan data atau 

kerusakan dokumen karena data transaksi penjualan 

disimpan dalam bentuk file dengan media 

penyimpanan berupa database. 

3. Memberikan informasi kepada customer 

terkait katalog produk dan daftar detail mengenai 

produk, promo dan discount ketersediaan barang 

berdasarkan batasan waktu (hari-hari besar 

nasional) dan produk yang paling banyak terjual. 

4. Sistem dapat memproses transaksi 

pemesanan, penjualan, retur pemesanan, retur 

penjualan, pembayaran dan pengiriman serta 

pelaporan yang terkait dengan transaksi pada 

penjualan pakaian. 

 

5.2 Saran 

Pada sistem informasi yang telah dibuat sekarang 

masih memungkinkan untuk dikembangkan 

sehingga hasil yang akan diperoleh dapat menjadi 

lebih baik dan optimal. Adapun saran yang dapat 

menjadi masukan bagi pihak pengembang maupun 

Distro Authezz adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dikembangkan dengan penambahan 

fitur chat online yang digunakan untuk sarana 

komunikasi antara admin (outlet) dengan 

customer.  

2. Diharapkan dapat melakukan 

pengembangan dan penyempurnaan terhadap 

sistem, seperti halnya peningkatan security 

keamanan terhadap sistem, forum online yang 

real time dan fitur-fitur lainnya untuk 

melengkapi fasilitas yang telah ada. 
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