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ABSTRACT 

 
Satriya Cell Wates, menjalankan bisnis penjualan dan pembelian asesoris handphone 

(HP). Seperti usaha penjualan dan pembelian pada umumnya, proses bisnis yang berlangsung 

meliputi pembelian produk dari supplier, penjualan kepada konsumen, pengelolaan persediaan dan 

lain-lain. Dengan semakin meningkatnya omset penjualan, saat ini Satriya Cell telah memiliki tiga 

cabang. Dengan peningkatan ini, maka intensitas transaksi semakin tinggi dan dibutuhkan 

pengecekan yang rutin terhadap stok barang yang ada. Namun dengan menggunakan system yang 

ada saat ini, yaitu system yang masih berbasis kertas dan dikombinasikan dengan penggunaan 

aplikasi pengolah data Microsoft Excel, banyak permasalahan yang muncul.  

Dalam penelitian ini pengembangan sistem informasi penjualan dan pembelian yang 

diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi Satriya Cell Wates. 

Sistem yang akan dikembangkan merupakan sistem berbasis website, yang dapat digunakan untuk 

mengelola transaksi pembelian, penjualan, pengelolaan stok serta pelaporan. 

  Hasil penelitian yang didapat disusun suatu analisis, perancangan aplikasi, dan 

implementasi aplikasi. Selanjutnya penelitian yang didapat membantu Satriya Cell dalam proses 

penjualan dan pembelian asesoris handphone (HP). 

 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Penjualan, Pembelian, Asesoris HP 
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1.1 Latar Belakang 

Satriya Cell Wates merupakan sebuah 

usaha yang bergerak di bidang penjualan asesories 

HP. Satriya Cell berdiri pada tahun 2014 dengan 1 

outlet atau toko yang terletak di Jalan Sentolo-

Kalibawang, Kulonprogo. Pada awal berdirinya, 

omset rata-rata yang diperoleh Satriya Cell Wates 

adalah Rp 25.000.000,-/ bulan. Namun dengan 

strategi pemasaran yang baik, saat ini Satriya Cell 

Wates telah memiliki 3 outlet atau toko dengan 

omset rata-rata per toko adalah Rp 115.000.000.-/ 

bulan. 

Dengan peningkatan usaha ini tidak serta 

merta seluruh kegiatan operasional berlangsung 

tanpa kendala. Peningkatan intensitas transaksi 

telah menimbulkan berbagai kendala, utamanya 

dalam hal pengelolaan data dan pelaporan. Saat ini 

Satriya Cell Wates dalam mengelola data dan 

dalam menghasilkan pelaporan masih manual 

(tercatat di buku) dan dikombinasi dengan 

penggunaan aplikasi pengolah data Microsoft 

Excel. 

Berbagai kendala yang dihadapi dengan 

penggunaan sistem yang ada saat ini antara lain: 

a. Pencarian data barang membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Dengan semakin banyak 

jenis dan jumlah barang yang dijual, 

seringkali terdapat barang-barang yang 

belum diberi label harga. Jika kemudian 

harus digunakan dalam transaksi penjualan, 

seringkali kasir harus mengecek harga pada 

aplikasi Microsoft Excel. Jika belum 

terekam dalam file, maka harus untuk 

menentukan harga, harus terlebih dahulu 

ditanyakan ke manajemen. 

b. Pencatatan transaksi penjualan 

membutuhkan waktu yang relatif lama serta 

tidak efektif. Transaksi penjualan dicatat 

pada nota penjualan terlebih dahulu baru 

kemudian dicatat dalam aplikasi Microsoft 

Excel. 

c. Stok barang yang aktual sulit didapatkan. 

d. Pelaporan membutuhkan waktu yang relatif 

lama, sebab harus merekap banyak transaksi 

dan dilakukan secara manual. Sehingga 

selain lama, juga sangat rentan terhadap 

kesalahan dalam perhitungan.  

Menilik berbagai hal yang dikemukakan di 

atas, maka dalam penelitian tugas akhir ini 

mengambil tema dengan judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian 

Asesoris Hp dengan studi kasus di Satriya Cell 

Wates”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas 

serta agar dalam penyusunan ini sistematis dan 

mudah dipahami maka dalam hal ini rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah : 

❖ Bagaimanakah analisis yang dilakukan 

untuk merancang bangun sistem informasi 

penjualan dan pembelian asesoris hp di 

Satriya Cell Wates? 

❖ Bagaimana rancangan sistem informasi 

penjualan dan pembelian asesoris hp di 

Satriya Cell Wates? 

❖ Bagaimana mengatasi kesulitan dalam 

pencatatan transaksi agar memudahkan 

karyawan dalam melakukan pelayanan di 

Satriya Cell Wates? 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang telah di uraikan 

diatas maka ruang lingkup yang membatasi 

permasalahan yang akan di bahas pada tugas akhir 

ini antara lain: 

❖ Sistem informasi penjualan dan pembelian 

yang dirancang bangun dalam penelitian 

ini merupakan sistem informasi penjualan 

eceran aksesoris hp berbasis website. 

❖ Fitur yang akan dikembangkan antara lain: 

pengelolaan master data, pencatatan 

transaksi pembelian, pencatatan transaksi 

retur pembelian, pencatatan transaksi 

penjualan, pencatatan transaksi retur 

penjualan, pencatatan stok, dan pelaporan. 

❖ Metode yang digunakan dalam 

pengembangan sistem adalah metode 

Waterfall.  

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

❖ Tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang bangun sebuah sistem 

informasi penjualan dan pembelian 

asesories HP untuk Satriya Cell Wates.. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem 

         Menurut Romney dan Steinbart 

(2015) Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berhubungan, 



 

 

 

 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan.Sebagian besar sistem terdiridari subsistem 

yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih 

besar. 

Menurut Mulyadi (2016), Sistem adalah 

“suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan”.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-

komponen yang saling berkaitan satu dengan yang 

lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan 

suatu kegiatan pokok perusahaan. 

 

2.2 Informasi 

Informasi adalah suatu data yang telah 

diproses sehingga dapat mengurangi 

ketidakjelasan tentang keadaan atau suatu 

kejadian. Sedangkan kata data adalah fakta atau 

kenyataan yang sebenarnya Kadir A., (2013). 

Menurut Krismaji (2015), Informasi adalah 

“data yang telah diorganisasi dan telah memiliki 

kegunaan dan manfaat”. 

Menurut Romney dan Steinbart (2015) 

Informasi (information) adalah data yang telah 

dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan 

memperbaiki proses pengambilan keputusan. 

Sebagaimana perannya, pengguna membuat 

keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan 

kualitas dari peningkatan informasi.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian informasi adalah 

data yang diolah agar bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan bagi penggunanya 

 

2.3 Sistem Informasi  

Menurut Krismaji (2015) 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.  

Menurut Diana A dan Setiawati L (2011) 

Sistem informasi, yang kadang kala disebut sebagai 

sistem pemrosesan data, merupakan sistem buatan 

manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan 

komponen (baik manual maupun berbasis 

komputer) yang terintegrasi untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan 

informasi mengenai saldo persediaan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pengumpulan Data 

Untuk mendukung kelengkapan data dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 

beberapa metode dalam penulisan. Ini bertujuan 

untuk memperoleh data secara akurat. Adapun 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

ini adalah: 

a. Observasi (Observastion) 

Observasi dilakukan di pusat toko Satriya Cell 

yang berada di Wates, Kulon Progo, dengan 

melakukan pengamatan secara langsung untuk 

memahami proses bisnis yang terjadi di obyek 

penelitian. 

b. Wawancara (Interview Method) 

Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi 

langsung dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses bisnis pada objek penelitian. 

Antara lain: bapak Bambang Waluyo sebagai 

pemilik  atau manajemen Satriya Cell Wates. 

c. Analisis Data dan Kebutuhan Sistem 

Pada tahapan analisis system akan dilakukan 

jelaskan mengenai profil organisasi Satriya 

Cell Wates, analisis sistem yang digunakan 

saat ini, analisis kelemahan sistem serta 

analisis kebutuhan sistem. 

 

3.2 Desain dan Perancangan 

Perancangan basis data terdiri dari tabel-tabel 

yang nantinya digunakan untuk menyimpan data 

hasil pemrosesan dari sistem  informasi penjualan. 

Perancangan bisis data dibuat menggunakan Entity 

Relation Diagram (ERD). 

a. Desain Input 

Desain input berfungsi sebagai masukan data 

master dan transaksi yang selanjutnya akan di 

proses oleh sebuah sistem, yang inputkan oleh 

karyawan Satriya Cell Wates. 

b. Desain Sistem 

Sesuai data yang di dapat pada tahap pertama, 

di desain apa saja yang akan memakai sistem 

yang dibuat adalah karyawan Satiya Cell 

Wates. 

c. Desain Basis Data 

Di rancang dengan basisdata yang akan di 

pakai pada sistem ini antaranya tabel 

pengguna, tabel ketegori, tabel merk, tabel 



 

 

 

 

supplier, tabel barang, tabel alasan, tabel 

order, tabel item order, tabel beli, tabel item 

beli, tabel jual, tabel item jual, tabel retur beli, 

tabel retur jual 

d. Desain Proses 

Pada sistem ini di rancang proses – proses 

yang di butuhkan pada sistem ini, di antaranya 

sistem penjualan aksesoris, sistem pembelian 

dan sistem retur pembelian, retur penjualan. 

e. Desain Output 

Desain output berupa laporan hasil dari 

pencatatan laporan stok barang, laporan order, 

laporan pembelian, laporan retur pembelian, 

laporan penjualan, laporan retur penjualan 

 

3.3 Implementasi 

Setelah proses analisis dan perancangan 

selesai, maka dilakukan implementasi sistem 

menjadi suatu aplikasi berbasis website. 

Implementasi sistem (System Implementation) 

merupakan tahap menerapkan sistem agar siap 

dioperasikan. Tahap ini merupakan proses hasil 

perancangan sistem yang telah dilakukan ke dalam 

bahasa pemrograman. Adapun tujuan dalam tahap 

implementasi ini adalah mempersiapkan semua 

kegiatan penerapan sistem sesuai dengan rancangan 

yang telah ditentukan serta dapat mengetahui 

apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar 

tanpa ada bug atau kesalahan program. 

 

4.1 Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan sistem dilakukan sebelum 

melakukan implementasi sistem secara utuh. Dari 

tahap ini diharapkan dapat menghasilkan  sebuah  

sistem yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 

Perancangan sistem  adalah gambaran atau sketsa 

dari alur sistem yang akan berjalan. Dalam 

perancangan suatu sistem dapat digunakan DAD 

(Diagram Alir Data), Diagram Konteks dan ERD 

(Entity Relationship Diagram). 

a. Di

agram Alir Data (DAD) merupakan Diagram 

yang dibuat untuk menggambarkan jalannya 

system yang akan dikembangan. Hal tersebut 

dilakukan dengan tujuan alur sistem secara 

logika. 

b. Diagram Konteks merupakan diagram 

sederhana yang menggambarkan entitas 

internal dan eksternal dari sistem informasi 

penjualan di Mebel Abadi. Diagram Konteks 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Diagram Konteks 

c. ERD digunakan dalam membangun basis data 

untuk menggambarkan relasi atau hubungan 

dari dua tabel atau lebih. ERD terdiri dari 2 

(dua) komponen utama yaitu entitas dan 

relasi. Entity Relationship Diagram dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Entity Relationship Diagram 

d. R

elasi tabel adalah data yang menggambarkan 

hubungan antara tabel yang satu dengan yang 

lainnya. Relasi Tabel dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3 Relasi Tabel 

 

5.     IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

1.   Halaman Utama Admin dan Operator 

Setelah melakukan login, maka jika 

username dan password yang dimasukkan benar, 

maka user akan diarahkan ke halaman utama 



 

 

 

 

sistem. Adapun menu atau fitur yang ditampilkan 

akan disesuaikan dengan akses yang dimiliki 

pengguna. Jika pengguna memiliki akses sebagai 

admin, maka tampilan menu dapat dilihat pada 

gambar 4. Sementara jika pengguna memiliki akses 

sebagai operator, maka tampilan menu akan seperti 

ditunjukkan oleh gambar 5. 

 

Gambar 4 Halaman Utama Admin 

 
Gambar 5 Halaman Utama Operator 

 

 2.   Tampilan Halaman Master Barang 

Pada halaman master barang ini, hanya 

admin yang mendapatkan hak akses untuk 

menambah, mengedit atau menghapus data master 

barang yang terdiri dari menu kategori barang, 

merk, barang, alasan retur, dan supplier 

 

Gambar 6 Halaman Master Barang 

 

3.   Tampilan Halaman Transaksi Barang              

a. Order Barang 

Halaman order barang dapat dilihat pada 

gambar 7 Untuk menambahkan transaksi order 

baru, disediakan link dengan label “Tambah Order 

Barang”.  

 

Gambar 8 Halaman Tambah Data Barang 

 

b. Pembelian  

Halaman transaksi pembelian dapat dilihat 

pada gambar 8 Pada transaksi pembelian, setelah 

data suplier, no nota suplier dan tanggal diinputkan, 

maka item pembelian dapat diinputkan. Secara 

default, akan ditampilkan 1 baris item pembelian. 

Pada baris ini pengguna harus memilih barang, 

menginputkan harga satuan serta kuantitinya. 

Sistem akan menampilkan sub total dan total 

pembelian. Untuk menambah item baru, disediakan 

tombol “+Add”. Jika data item tidak jadi 

dimasukkan atau dibatalkan, dapat digunakan 

tombol “x Remove”. Setelah seluruh item 

dimasukkan, untuk menyimpan transaksi pembelian 

klik tombol “Submit” 

 
Gambar 8 Halaman Transaksi Pembelian 

 

c. Retur Pembelian 

Pada sisi kiri halaman utama terdapat 

menu retur pembelian yang akan mengarahkan 

pengguna ke halaman data pembelian seperti 

ditunjukkan oleh gambar 9. Pada kolom pilihan 

terdapat ikon yang digunakan untuk mengarahkan 

pengguna ke halaman retur pembelian. Tampilan 

halaman retur pembelian dapat dilihat pada gambar 

10 

 

Gambar 9 Halaman Data Pembelian 

 

Gambar 10 Halaman Retur Pembelian 

 

d. Penjualan 

Tampilan halaman transaksi penjualan 

dapat dilihat pada gambar 11. Sama seperti pada 

transaksi pembelian, pada transaksi penjualan pun 

terdapat bagian untuk menginputkan data penjualan 

serta item penjualan 

 

Gambar 11 Halaman Transaksi Penjualan 



 

 

 

 

 

e. Retur Penjualan 

Sama seperti pada retur pembelian, pada 

retur penjualan pengguna harus memilih data 

penjualan tertentu yang akan diretur. Tampilan 

halaman data penjualan dapat dilihat pada gambar 

12. Untuk meretur data penjualan tertentu gunakan 

ikon “Retur Item” pada kolom pilihan. Pengguna 

akan diarahkan ke halaman retur penjualan seperti 

dapat dilihat pada gambar 13. 

 
Gambar 12 Halaman Data Penjualan  

 
Gambar 13 Halaman Data Retur Penjualan 

 

f. Retur penjualan ke supplier 

Pada retur penjualan ke suplier pengguna 

harus memilih data retur penjualan tertentu yang 

akan diretur. Tampilan halaman data stok retur jual 

dapat dilihat pada gambar 14. Untuk meretur data 

stok retur jual tertentu gunakan ikon “Retur Item” 

pada kolom pilihan. Pengguna akan diarahkan ke 

halaman retur pembeli ke suplier seperti dapat 

dilihat pada gambar 15. 

 
Gambar 14 Halaman stok retur jual 

 

Gambar 15 Halaman tambah retur pembeli ke 

suplier 

 

 

4.   Tampilan Halaman Laporan 

Pada laporan, setiap pilihan menu laporan 

akan diarahkan ke halaman laporan sesuai dengan 

jenis laporan yang diinginkan. Pada setiap halaman 

laporan, disediakan fitur search, fitur ini berguna 

untuk memfilter data laporan yang akan dicetak. 

Jika ingin ditampilkan laporan untuk tanggal 

tertentu, misalnya tanggal ‘2019-07-17’, maka 

masukkan tanggal tersebut pada textbox search, 

sistem akan menampilkan laporan pada tanggal 

tersebut. Contoh lain misal akan ditampilkan 

laporan pada bulan Juni 2019, maka pada bagian 

search dapat diketikkan ‘2019-06’. 

 

a. Laporan Order 

Tampilan laporan order barang dapat 

dilihat pada gambar 16 

 

Gambar 16 Halaman Laporan Order 

 

b. Laporan stok barang 

Tampilan laporan stok barang dapat dilihat 

pada gambar 17 

 

Gambar 17 Halaman Laporan stok barang 

 

c. Laporan Pembelian 

Tampilan laporan Pembelian barang dapat 

dilihat pada gambar 18 

 

Gambar 18 Halaman Laporan Pembelian 

 

d. Laporan retur pembelian 

Tampilan laporan retur pembelian barang 

dapat dilihat pada gambar 19 

 

Gambar 19 Halaman Laporan Retur Pembelian 

 



 

 

 

 

e. Laporan Penjualan 

Tampilan laporan penjualan barang dapat 

dilihat pada gambar 20 

 

Gambar 20 Halaman Laporan Penjualan 

 

f. Laporan Retur Penjualan 

Tampilan laporan retur penjualan dapat 

dilihat pada gambar 21 

 

Gambar 21 Halaman Laporan Retur Penjualan 

 

 

6 PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melewati seluruh tahapan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk merancangan 

bangun sistem informasi penjualan di 

Satriya Cell Wates, yang dapat digunakan 

untuk mencatat transaksi pembelian dan 

penjualan serta dapat pula digunakan untuk 

mencatat transaksi order dan retur, baik 

pembelian maupun penjualan. 

b. Berdasarkan hasil analisis sistem, 

selanjutnya dikembangkan rancangan 

sistem. Tahahapan perancangan meliputi 

perancangan proses menggunakan DFD, 

perancangan data menggunakan ERD dan 

perancangan antarmuka pengguna. 

c. Rancangan yang dihasilkan kemudian 

diimplementasikan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, sedangkan database 

yang digunakan untuk manajemen data 

adalah MySQL Server. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut menjadi sistem yang terintegrasi 

untuk semua toko, sehingga memudahkan 

pemilik dalam mengecek kondisi terkini 

pada setiap toko. 

b. Pada sistem terintegrasi yang diusulkan 

pada poin 1, dapat dikembangkan fitur 

laporan berbasis mobile, misalnya 

menggunakan platform android, sehingga 

akan semakin mempermudah pemilik 

dalam mengontrol kegiatan operasional 

setiap toko. 
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