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ABSTRAK 

 

Bakpia Bu Menik merupakan usaha dagang yang terletak di Dusun Pondok, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan 

Depok dan Kabupaten Sleman. Letaknya tidak terlalu jauh dari pusat keramain terminal condongcatur membuat akses 

cukup mudah dikunjungi walaupun harus masuk melalui gang sempit. Selama ini masalah pemasaran penjualan 

produk pada Bakpia Bu Menik dilakukan melalui interaksi secara langsung dengan pembeli, sehingga pembeli 

diharuskan untuk datang ke toko tersebut untuk mengetahui produk apa saja yang dijual. Adapun untuk pengolahan 

data penjualan produk yang sudah laku terjual masih dilakukan secara manual dengan menulis langsung di buku. 

Maka diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi mengenai produk apa saja yang dijual, pengolahan data 

penjualan yang lengkap serta transaksi apa saja yang bisa dilakukan. Dalam membangun sistem informasi ini peneliti 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis datanya. Dalam pembuatan sistem ini akan ada 

seorang administrator dalam mengendalikan semua informasi yang berkaitan dengan tata letak kelola data produk 

dan data penjualan, serta fasilitas menu bagi pelanggan untuk memperoleh informasi dan dapat melakukan transaksi. 

Sistem informasi yang dibuat bertujuan memudahkan pihak penjual dalam melakukan transaksi penjualan, pemasaran 

dan pengelolaan data penjualan, sedangkan untuk pelanggan memudahkan dalam mendapatkan informasi produk-

produk yang dijual serta melakukan transaksi secara langsung sehingga membuat pelanggan lebih efektif dalam 

melakukan transaksi. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sistem mampu meningkatkan tata kelola 

data produk, pemasaran dan penjualan yang efektif. 

 

Kata Kunci: Data Produk, Informasi, Penjualan, Sistem Informasi. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Produksi Pangan Bakpia Bu Menik merupakan 

usaha dagang dengan produk unggulan oleh-oleh 

bakpia. Terletak di Dusun Pondok Desa Condongcatur 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman usaha ini 

dirintis oleh Ibu Menik sejak tahun 2006 dengan 

inisiatif membuka usaha sendiri setelah sebelumya 

sempat berkerja sebagai karyawan pada sebuah pabrik 

produksi. Usaha bakpia Ibu Menik sebenarnya 

mempunyai prospek bagus untuk lebih maju lagi 

dikarenakan terletak pada kawasan sentra bakpia, 

namun selama ini penjualannya masih mengandalkan 

media interaksi dengan konsumen (pelanggan) secara 

langsung dan masih berpusat pada lokasi tertentu. Hal 

ini tentunya menyulitkan untuk memperluas pangsa 

pasar sementara disisi lain jumlah pesaing yang 

semakin bertambah menyebabkan usaha yang dirintis 

semakin sulit menjaga stabilitas dan kinerja dengan 

tingkat keuntungannya. Konsumen (pelanggan) 

seringkali sulit untuk mengakses berbagai informasi 

tentang produk, informasi harga terbaru karena media 

promosi yang terbatas dan cenderung tidak fleksibel 

serta biaya operasional yang semakin meningkat. Hal 

tersebut bersifat sangat penting, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem yang bertugas membantu 

untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. 

Sistem informasi penjualan dapat diartikan sebagai 

sebuah aplikasi yang meliputi input, proses dan output 

dimana data yang diolah bertujuan untuk 

menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi 

produsen maupun konsumen sebagai media 

pengolahan data dan promosi untuk memperluas 

pangsa pasar. Penelitian mengenai sistem informasi 

penjualan berbasis website dan sejenisnya sudah 

banyak dikembangkan, merujuk pada referensi 

penelitian, penelitian yang dilakukan memfokuskan 

untuk perluasan pasar. 

Perkembangan dan pertumbuhan teknologi 

informasi yang sangat pesat memberikan dampak 

positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri, penjualan dan jasa. Keberadaan teknologi 

informasi dapat membawa perubahan yang cukup 

signifikan pada saat ini seperti terjadinya proses 

transformasi bisnis kearah digitalisasi. Kondisi ini 
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memungkinkan meningkatkan jumlah interaksi karena 

lebih mudah dan tidak perlu hadir secara fisik, lebih 

banyak pilihan dan tentunya peluang memperluas 

pangsa pasar. Responsive web design adalah web 

desain yang bertujuan untuk memberikan tampilan 

menyesuaikan dalam berbagai perangkat, dengan 

metode ini web akan menyesuaikan lebar layar dan 

resolusi layar monitor atau perangkat akses yang 

digunakan sehingga akan mempermudah dalam 

pengaksesan informasi dikarenakan tidak tergantung 

dengan satu perangkat. Oleh karena itu, Bakpia Bu 

Menik sebagai salah satu usaha penjualan oleh-oleh 

yang menyediakan berbagai macam produk dan rasa 

seperti bakpia rasa coklat, rasa kacang ijo, keripik 

belut dan yangko juga memiliki minat yang sangat 

kuat untuk memperluas pangsa pasar melalui 

penjualan produk oleh-olehnya berbasis website 

responsive supaya lebih mudah dalam promosi 

penjualan, memperluas pemasaran serta pelanggan 

bisa mendapatkan informasi produk dan pemesanan 

dengan lebih mudah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di 

atas, peneliti mencoba mengusulkan pembuatan 

sebuah sistem informasi mengenai pengolahan data 

dan promosi penjualan. Dengan adanya sebuah sistem 

penjualan ini diharapkan dapat membantu produsen 

maupun konsumen dalam mengolah dan mendapatkan 

informasi mengenai produk penjualan oleh-oleh 

Bakpia Bu Menik dengan berbagai macam perangkat. 

Untuk itu, peneliti membuat judul dalam proyek tugas 

akhir ini “Membangun Sistem Informasi Penjualan 

Oleh-oleh Menggunakan Web Responsive (Studi 

Kasus: Bakpia Bu Menik Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta)”. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

2.1 Kajian Pustaka 

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan 

tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Tujuan dibuat sistem informasi penjualan yang 

dikelola penuh oleh seorang administrator dalam 

mengendalikan semua informasi yang berkaitan 

dengan data produk dan penjualan adalah untuk 

menghasilkan sistem informasi untuk pengolahan data 

penjualan produk krupuk dan untuk memperluas 

pangsa pasar penjualan produk. Pada penelitian ini 

sistem informasi dibuat menggunakan metode website 

responsive[1]. 

Sistem informasi penjualan dibuat dengan tujuan 

untuk memberikan jaminan layanan informasi yang 

lebih dekat kepada konsumen dan beralih ke proses 

digitalisasi penjualan[2]. 

Manfaat e–comerse sebagai strategi pemasaran 

produksinya yang lebih baik, selain itu dengan website 

sistem transaksi penjualan dan proses bisnis menjadi 

lebih mudah[3]. 

Penggunaan teknologi e-commerce dalam 

transaksi dapat meningkatkan transaksi penjualan. Hal 

tersebut dengan jelas mengindikasi bahwa manajemen 

memiliki komitmen untuk memanfaatkan e-commerce 

dalam pengembangan di perusahaan. Dengan adanya 

e-commerce segala layanan yang diinginkan oleh para 

pelanggan segera dapat ditindak lanjuti[4]. 

Pembuatan sistem informasi penjualan berbasis 

web dengan tujuan mempermudah dalam pemesanan, 

penjualan serta dapat diakses dengan mudah oleh 

pembeli. Dengan Bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL[5]. 

Responsive web design menggunakan bootstrap 

merupakan pendekatan desain website yang dapat 

beradaptasi dengan masalah pada web browser dan 

perangkat akses. Hasil proses pembuatannya adalah 

web yang bisa beradaptasi pada setiap ukuran resolusi 

layar dengan tampilan responsive yang bisa diakses 

dengan mobile maupun desktop[6]. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 

melakukan sasaran yang tertentu[7].  

Sistem adalah suatu jaringan prosedure yang 

dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan pokok dalam perusahaan[8]. Sistem adalah 

kumpulan atau group dari subsistem atau bagian atau 

komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang 

saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama 

secara harmonis untuk mencapai satu tujuan[9]. 

 

2.2.2 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[10].  

Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, 

dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok 

data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi 

penggunanya[11]. Informasi adalah data yang telah 

diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan 

manfaat[12]. 
 

2.2.3 Sistem Informasi 

a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia 

yang terdiri dari komponen-komponen 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

yaitu menyajikan informasi. 

b. Sekumpulan prosedur organisasi yang 

pada saat dilaksanakan akan memberikan 

informasi bagi pengambilan keputusan 



dan atau untuk mempermudah 

mengendalikan organisasi. 

c. Suatu sistem dalam suatu organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi, mendukung 

operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan.[13]. 

 

2.2.4 Website 

Website dapat diartikan sekumpulan halaman 

yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi 

dalam bentuk data digital baik berupa teks, gambar, 

video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan 

melalui jalur koneksi internet[14]. 

Website merupakan kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, 

gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis 

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling terkait, yang masing- masing 

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman[15]. 
 

2.2.5 Web Responsive 

Web responsive merupakan pendekatan desain 

web yang dapat beradaptasi dengan masalah pada web 

browser dan perangkat keras yang menjalankannya 

untuk menciptakan respon terhadap kebutuhan 

pengguna[16]. 

 

2.2.6 Toko Online 

Online shop atau bisnis online bukan sesuatu 

yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik dalam 

kesehariannya menggunakan internet atau tidak. 

Definisi online shop adalah suatu proses pembelian 

barang ataupun jasa dari mereka yang menjual barang 

atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan 

pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak 

secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan 

ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di 

suatu website atau toko online. Setelahnya pembeli 

dapat memilih barang yang diinginkan untuk 

kemudian melakukan pemesanan dan pembayaran 

kepada penjual melalui rekening bank yang 

bersangkutan. Setelah proses pembayaran diterima, 

kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan 

pembeli ke alamat tujuan[17]. 

 

2.2.7 MySQL 

MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang 

sudah sangat banyak digunakan oleh para 

pemrograman aplikasi web. DBMS atau Database 

Management System sendiri yaitu aplikasi yang 

dipakai untuk mengelola basis data. MySQL 

merupakan salah satu produk RDBMS[18]. 

 
2.2.8 PHP (Hypertext Processor) 

Merupakan bahasa pemrograman yang 

digunakan secara luas untuk dalam pembuatan dan 

pengembangan situs web yang dapat digunakan secara 

bersamaan dengan HTML[10]. 

 

2.2.9 Basis Data 

Kumpulan data yang saling berhubungan secara 

logis dan merupakan penjelasan dari data tersebut yang 

dirancang dengan tujuan untuk menemukan data yang 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi[19]. 

 
2.2.10 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) yaitu data 

yang ada didunia nyata dengan memanfaatkan 

sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah 

diagram data[20]. 

Tabel 1. Simbol ERD 

SIMBOL DESKRIPSI 

 Simbol entitas dapat berupa 

unit terkait yang berinteraksi 

dengan sistem tetapi diluar 

sistem. 

 Simbol atribut menyatakan 

atribut berfungsi sebagai key. 

 Belah ketupat, menyatakan 

himpunan relasi. 

 Relasi atau hubungan antar 

entitas. 

 

2.2.11 Data Alur Diagram (DAD) 

Diagram Alur Data (DAD) merupakan alat 

untuk membuat diagram yang serbaguna. Diagram 

Alur Data terdiri dari notasi penyimpanan (data store), 

proses (process), aliran data (data flow), dan sumber 

masukan(entity)[21]. 

Tabel 2. Simbol DAD 

SIMBOL DESKRIPSI 

 
Notasi kesatuan luar DAD. 

 Arus data yang mengalir 

satuan ke luar proses. 

 

Notasi proses di DAD. 

 Simbol dari simpanan data 

di DAD. 



 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan tempat penelitian 

atau tempat yang dijadikan sebagai studi kasus dari 

penelitian yang akan dibuat. Dari tempat tersebut 

peneliti mendapatkan data-data yang berguna sebagai 

dasar dalam perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan penelitian, manfaat penelitian, perancangan 

dan metode yang tepat dalam proses pembuatan 

sistem. Produksi Pangan Industi Rumah Tangga 

Bakpia Bu Menik yang bergerak dalam bidang 

pemasaran dan penjualan oleh-oleh khas Yogyakarta, 

industri yang dirintis Bu Menik sejak 2006 sudah 

terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

Republik Indonesia dengan masuk golongan Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga Nomor 

002/9657/IX/2018 dengan Nomor produksi 

3063404011893-23 dan Dinas Kesehatan Keamanan 

Pangan Nomor 002/2992/749/3404/09. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi yaitu suatu kegiatan dengan melakukan 

pengamatan pada suatu objek atau bidang yang sedang 

diteliti, pengamatan ini dilakukan dengan cara 

mengamati aktivitas-aktivitas yang sedang berjalan 

dan data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

sistem yang akan dibuat pada produksi pangan Bakpia 

Bu Menik. Dalam hal ini peneliti telah 5 kali 

melakukan observasi seperti mengambil sampel data 

barang yang dijual dan letak tempat produksi pengan 

Bakpia Bu Menik. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam rangka menggumpulkan informasi 

yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem. 

Kegiatan wawancara dilakukankan secara langsung 

dengan Bu Menik selaku pemilik dan penanggung 

jawab produksi pangan Bakpia Bu Menik. Dalam hal 

ini peneliti telah melakukan wawancara secara 

langsung sebanyak tiga kali untuk meminta ijin dalam 

pengambilan data mengenai produk-produk yang 

dijual. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan proses pengambilan 

sumber data yang ada hubungannya dengan teori 

aplikasi yang diambil. Studi pustaka bisa dilakukan 

dengan mencari referensi dari penelitian yang sudah 

dibuat sebelumnya. 

 

3.2.2 Analisis Dan Perancangan Sistem 

Kebutuhan fungsional pada sistem yang akan 

dibangun adalah sebagai berikut: 

 

a. Desain Input 

Desain input berfungsi untuk memasukan data dan 

memprosesnya ke dalam format yang sesuai. Input 

data yang akan digunakan dalam sistem ini diperoleh 

dari produksi pangan Bakpia Bu Menik. 

b. Desain Proses 

Desain proses merupakan merupakan suatu 

aktivitas yang melibatkan pemrosesan dan juga 

pengolahan data mentah yang sudah diinput menjadi 

data yang bermakna dan berharga. 

c.  Desain Database 

Desain basis data adalah pengembangan basis data 

yang akan dilakukan pada sistem yang dibuat dengan 

menggunakan MySQL. 

d.  Desain Output 

Desain output merupakan format laporan yang 

diperlukan serta menentukan unsur-unsur data yang 

dibutuhkan untuk membuat laporan. Data output yang 

diharapkan dari sistem ini meliputi data teks, dan 

statistika. 

d. Desain interface  

Desain interface atau perancangan antar muka 

merupakan proses penggambaran tampilan dari alur 

desain input, proses, output dan dilakukan sesederhana 

mungkin tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur 

penting dalam menyampaikan informasi, desain akan 

dibuat nampak sederhana tetapi tidak menghilangkan 

kelengkapan dan kompleksitas kebutuhan dari sistem, 

hal ini dimaksudkan agar pengguna dapat memahami 

dengan mudah pengoprasian sistem tersebut. Desain 

antar muka sistem ini dibuat dengan menggunakan 

Bahasa PHP untuk mengatur dan mendesain sistem 

agar mimiliki tampilan yang menarik dan dapat 

menyampaikan informasi dengan baik. 

 

3.2.3 Pembuatan Program 

Pembuatan sistem diimplementasikan 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai basis datanya. Pembuatan program dilakukan 

setelah proses analisis dan perancangan selesai selain 

itu pada tahap pembuatan program akan berisi 

mengenai tampilan beserta potongan-potongan script 

program untuk menampilkan suatu halaman dari 

program yang telah dibuat sampai selesai. 

 

3.2.4 Implementasi dan Pengujian 

Proses implementasi perancangan sistem yang 

akan dilakukan bertujuan untuk menterjemahkan 

keperluan perangkat ke dalam bentuk sebenarnya. 

Dalam tahap implementasi akan dijelaskan mengenai 

perangkat yang digunakan dalam membangun sistem 

yaitu PHP dan MySQL. Sistem ini akan 

diimplementasikan pada produksi pangan Bakpia Bu 

Menik selain itu nantinya juga akan dilakukan 

pengujian dengan cara melihat dari alur kinerja dan 



output sistem atau biasa disebut dengan blackbox 

testing. 

 

3.2.5 Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan menyampaikan dan 

mengkomunikasikan hasil dari sistem yang dirancang 

yang sudah diimplementasikan pada lapangan dalam 

hal ini produksi pangan Bakpia Bu Menik. Penyusunan 

laporan dilakukan dengan berbagai analisis kebutuhan 

sistem sampai sistem siap digunakan. 

 

3.3 Perangkat Pendukung Penelitian 

3.3.1 Hardware 

Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengoperasikan Sistem adalah: 

a. Notebook Lenovo G40 

b. Processor Genuine Intel(R) Pentium(R) 

2020M @2,40 GHz (2 CPUs), - 2,4 GHz. 

c. RAM 2048MB 

d. Hardisk 500 GB AMD Radeon. 

3.3.2 Software 

Perangkat lunak yang digunakan dalam 

membangun Sistem ini adalah: 

a. Sublime  

b. Google Chrome 

c. Xampp V3.2.2 

   

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Analisis Sistem 

Sistem yang berjalan sekarang ini dalam 

pemasaran dengan tukar informasi secara lisan antar 

tetangga atau pelanggan dan minim untuk pembuatan 

papan iklan. Sedangkan untuk pemesanan dilakukan 

dengan cara manual atau kegiatan transaksi pemesanan 

yaitu melalui telepon. Pelanggan atau konsumen bisa 

datang langsung atau harus menelepon jika ingin 

memesan produk, setelah produk bisa dipesan maka 

karyawan akan membuat surat faktur pemesanan yang 

nantinya akan dikirim kebagian produksi untuk 

kemudian karyawan mencatat dan mengecek transaksi, 

setelah produk jadi pelanggan atau konsumen bisa 

mengambil sendiri produk pesanannya dengan datang 

langsung dan karyawan memberikan nota transaksi. 

Diharapkan dengan dibangunnya sistem 

penjualan dengan web responsive dapat memenuhi dan 

membantu apa yang menjadi kendala dari pemakai 

khususnya produsen dan konsumen yang berfungsi 

sebagai pengelola sistem dan user juga sebagai 

penerima laporan, sehingga dapat melakukan akses 

dengan berbagai macam perangkat yang mereka 

gunakan. 

 

4.2 Analisis Kebutuhan User Web Responsive 

4.2.1 Kebutuhan Customer 

Diharapkan dengan dibuatnya sistem 

penjualan menggunakan web responsive sistem 

akan lebih mudah diakses dengan segala perngkat 

karna sudah menyesuaikan media akses yang 

digunakan customer, selain itu customer tidak 

perlu lagi mencari informasi dengan cara datang 

langsung ke lokasi dan melakukan pemesanan 

akan lebih mudah karena sudah bisa diakses 

secara online lewat alamat situs yang disediakan, 

jadi pembelian bisa dilakukan setelah proses 

pembayaran secara transfer sudah dilakukan dan 

cutomer yang tempat tinggalnya jauh juga tidak 

perlu mengambil produk pesanannya sendiri. 

 

4.2.2 Kebutuhan Admin 

Sistem informasi penjualan oleh-oleh ini 

memberikan sebuah program untuk memudahkan 

pemilik Toko Bakpia dalam memasarkan jenis 

bakpia atau barang baru yang akan dijual, melihat 

stok barang yang ada, memantau penjualan 

secara langsung laporan penjualan yang terjadi 

dan mengetahui banyaknya barang yang paling 

laku dan digemari dalam melakukan pemasaran 

supaya bila sistem nanti dikembangkan lagi dari 

hasil-hasil di atas tadi dapat dijadikan referensi 

guna memepersiapkan produk-produk yang 

menjual dan strategi pemasaran. 

 

4.3 Analisa Pengembangan Sitem 

4.3.1 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data diperlukan untuk 

mendapatkan sebuah rancangan pusat data. 

 

4.3.2 Perancangan Proses 

Perancangan proses antara lain meliputi 

perancangan input dan output dan perancangan 

DFD (Data Flow Diagram). Perancangan input 

dan output berfungsi untuk merancang input atau 

masukan yang akan digunakan dalam sistem. 

Sementara itu perancangan proses berfungsi 

untuk membuat proses yang tepat untuk 

mengolah masukan data sehingga dapat 

diperoleh output yang tepat. 

 

4.3.3 Perancangan Antar Muka 

Perancangan antar muka atau design interface 

sangat diperlukan untuk mempermudah 

pengguna dalam menjalankan sistem. 

 

4.4 Perancangan Sistem 

4.4.1 Diagram Konteks  

Diagram konteks merupakan bagian dari 

DFD yang berfungsi memetakan model 

lingkungan.  
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Gambar 1. Diagram Konteks 

 

4.2.2 Diagram Jenjang  

Diagram jenjang menggambarkan struktur 

dari sistem berupa suatu bagan berjenjang yang 

menggambarkan semua proses yang ada 

disistem dan digunakan untuk mempersiapkan 

penggambaran diagram arus data kelevel-level 

bawah. 

 
 

Gambar 2. Diagram Jenjang 

 

4.2.3 Diagram Level 1 

Pada DFD Level 1 merupakan suatu proses 

yang dibuat untuk menggambarkan asal dan 

tujuan data yang keluar dari sistem, serta proses 

yang terjadi didalam sistem. Pada DFD Level 1 

ini akan dijelaskan mengenai proses login, proses 

input master, dan proses laporan. 

 
Gambar 3. Diagram Level 1 

 

4.2.4 Diagram Level 2 proses 3 

Proses 3 merupakan proses yang paling 

penting dalam Sistem Informasi Penjualan Oleh-

oleh ini. Proses 3 mencakup sebagian besar 

proses yang terjadi di dalam sistem yaitu proses 

pembelian, pengiriman dan pembayaran. Arus 

data pada proses 3 dapat dilihat pada Gambar 

 

 
Gambar 4. Diagram Level 2 proses 3 

 

4.2.5  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship diagram merupakan diagram 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

tabel satu dengan yang lainnya. 
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Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 

5.1 Implementasi Sistem 

Proses implementasi dari perancangan Sistem 

Informasi Penjualan Oleh-oleh Menggunakan Web 

Responsive yang dilakukan pada bab sebelumnya akan 



dijelaskan pada bab ini. Implementasi bertujuan untuk 

menterjemahkan keperluan perangkat lunak ke dalam 

bentuk sebenarnya yang dimengerti oleh komputer 

atau dengan kata lain tahap implemetasi ini merupakan 

tahapan lanjutan dari tahap perancangan yang sudah 

dilakukan. Dalam tahap implementasi ini akan 

dijelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat 

lunak yang digunakan dalam membangun sistem 

penjualan ini, file-file yang digunakan dalam 

membangun sistem, tampilan web dari program untuk 

menampilkan Halaman website. 
 

5.1.1  Halaman Responsive 

 

 
 

  
 

            Gambar 6. Tampilan responsive  

 

5.1.2  Halaman Login 

     Tampilan halaman login berfungsi untuk 

memasukkan data emailname dan password setiap 

pengguna yang akan menggunakan sistem. 

Implementasi login dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7. Halaman login 

 

5.1.3  Halaman Register 

    Tampilan halaman register digunakan pengguna 

untuk mendapatkan akun guna melakukan proses login 

agar pengguna dapat melakukan transaksi. Tampilan 

halaman register dilihat pada Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8. Halaman register 

 

5.1.4  Halaman Lupa Password 

          Tampilan halaman lupa password berfungsi jika 

pelanggan salah atau lupa username atau password 

yang dimiliki, tampilan halamannya pada Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 9. Halaman Lupa password 

 

5.1.5  Halaman Home Admin  

     Tampilan halaman home login admin adalah 

halaman utama admin yang berhasil melakukan proses 

login dengan hak akses admin pada sistem informasi. 

Pada halaman utama terdapat nama admin dan menu-

menu yang dapat digunakan oleh admin diantaranya 

halaman beranda yang menampilkan hasil login 

admin, master data user, data barang, data jenis 

barang, proses pemesanan barang masuk, proses 

pesanan barang dikonfirmasi, proses kirim pesanan 



dikonfirmasi, laporan dan logout. Tampilan halaman 

home admin dilihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Halaman home admin 

 

5.1.6 Halaman Home Customer 

     Tampilan halaman home adalah tampilan 

halaman utama customer setelah berhasil melakukan 

proses login pada sistem. Pada halaman utama sistem 

informasi penjualan terdapat nama customer pada 

pojok atas. Terdapat beberapa pilihan menu pada 

halaman ini seperti lihat beranda, cek pesanan, lihat 

jenis barang, deskripsi barang opsi langsung beli atau 

opsi masuk keranjang pada detail barang dan logout. 

Halaman home customer dapat dilihat pada Gambar 

 

Gambar 11. Halaman home customer 

 

5.1.7   Halaman Detail Barang 

 Tampilan halaman detail produk barang 

merupakan tampilan halaman yang digunakan untuk 

menampilkan data barang beserta deskripsinya. 

Tampilan detail produk dapat dilihat pada Gambar 12. 
 

 
 

Gambar 12. Halaman detail barang 

 

5.1.8   Halaman Keranjang 

  Tampilan keranjang berisikan tentang data barang 

yang telah dipilih oleh pelanggan dari halaman detail 

barang untuk kemudian disimpan dan dilanjutkan ke 

proses transaksi berikutnya yaitu konfirmasi pesanan. 

Pada halaman keranjang ini terdapat button beli 

konfirmasi yang bertujuan untuk melanjutkan proses 

transaksi ketahap berikutnya dan button hapus yang 

digunakan untuk menghapus daftar pesanan, selain itu 

untuk menambah total produk yang akan dibeli bisa 

melakukan klik pada opsi _ dan +. Pada halaman 

keranjang untuk masuk ke dalam tahap konfirmasi 

pesanan pelanggan diwajibkan untuk login sistem 

terlebih dahulu, jika pelanggan belum melakukan login 

sistem informasi maka tidak bisa melanjutkan proses 

transaksi. Implementasi tampilan keranjang dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

 

 
 

Gambar 13. Halaman keranjang 

 

5.1.9  Halaman Rincian Pembelian Barang 

Halaman rincian pembelian barang menampilkan 

data barang yang dipesan customer, seperti informasi 

nama penerima, alamat penerima, total harga barang 

pesanan, opsi pengiriman barang beserta total tagihan. 

Terdapat juga button batal untuk membatalkan 

pesanan dan lanjut pembelian untuk melakukan 

konfirmasi pembelian produk. Selain itu pada halaman 

ini juga terdapat edit alamat pengiriman supaya lebih 

memudahkan customer dalam melakukan pembelian 

produk, karena bila customer ingin melakukan 

pembelian dengan alamat baru tinggal memasukkan 

alamatnya. Implementasi tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 14. 

 

 
 

Gambar 14. Halaman rincian pembelian 

 

5.1.9 Halaman Pembayaran Barang 

Halaman pembayaran barang merupakan proses 

lanjutan dari proses rincian pembelian barang, pada 

halaman ini terjadi proses pembayaran yang dilakukan 

oleh customer dengan cara transfer ke rekening yang 

telah tersedia untuk kemudian struk transfer diupload 



sebagai bukti pada button bayar, setelah sukses upload 

akan muncul konfirmasi bukti pembayaran berhasil 

ditambahkan. Implementasi halaman pembayaran 

dapat dilihat pada Gambar 15 dan Gambar 16. 

  
 

 

Gambar 15. Halaman pembayaran barang 

 

 
Gambar 16. Halaman upload pembayaran 

 

5.1.10 Halaman Konfirmasi Pembelian Barang 

 Tampilan halaman konfirmasi pembelian 

barang diterima oleh customer setelah memberikan 

pemesanan barang beserta bukti pembayaran, dalam 

halaman konfirmasi pembelian status barang akan 

hilang jika barang pesanan beserta bukti upload 

pembayaran sudah dikonfirmasi oleh pihak toko, untuk 

kemudian status pemesanan berubah menjadi barang 

pembelian sedang diproses dengan feedback yang 

didapat customer berupa nomor resi pengiriman sesuai 

pilihan paket kirim. Implementasi sistem dapat dilihat 

pada Gambar 17 

 

  
Gambar 17. Halaman konfirmasi pembelian barang 

 

5.1.11 Halaman Kelola User 

 Tampilan kelola user adalah halaman yang 

menampilkan data user yang sudah diinputkan 

customer saat melakukan registrasi. Halaman user 

hanya bisa diakses oleh admin saja dan aksi dalam 

halaman ini berupa kuasa block yang bisa dilakukan 

oleh admin. Implementasi dilihat pada Gambar 18. 

 

  
Gambar 18. Halaman kelola user 

 

5.1.12 Halaman Kelola Barang 

 Tampilan halaman kelola data barang adalah 

halaman yang menampilkan data barang yang sudah 

diinputkan oleh admin, terdapat tabel yang 

menampilkan data barang beserta opsi tambah dengan 

memilih link “+ Tambah Barang” untuk menginputkan 

atau menambah barang, pada kolom opsi terdapat 

proses lain seperti edit dan hapus data barang. 

Implementasi halaman data barang dapat dilihat pada 

Gambar 19. 

 

 
Gambar 19. Halaman kelola barang 

 

5.1.13 Halaman Kelola Jenis Barang 

 Pada halaman jenis barang merupakan 

pengelompokan dari beberapa nama kategori barang 

produk seperti varian bakpia rasa keju masuk jenis 

barang bakpia dan wedang jahe, wedang uwuh masuk 

kategori jenis barang aneka minuman. Pada halaman 

ini terdapat form isisan nama jenis barang yan harus 

diisi sesuai data masukan untuk kemudian terdapat 

tombol pilihan silang untuk batal dan simpan untuk 

menyimpan data jenis barang yang akan ditampilkan 

pada print out pada sisi sebelah form isian jenis barang. 

Selain aksi tambah jenis barang admin juga bisa 

melakukan edit jenis barang. Tampilan implementasi 

halaman data jenis barang dapat dilihat pada Gambar 

20. 

 

 
Gambar 20. Halaman kelola jenis barang 

 



 

5.1.14 Halaman Master Transaksi 

 Halaman master transaksi hanya bisa diakses 

oleh admin saja, halaman ini menjelaskan tiga tahapan 

yang dilakukan admin mulai dari pemesanan yaitu 

terima pesanan barang masuk, proses pesanan yaitu 

daftar barang yang sudah dikonfirmasi dan kirim 

pesanan yaitu daftar barang yang sudah dikonfirmasi 

dan sudah dikirim sesuai nomor resi dari paket 

pengiriman yang dipilih. 

 

 
Gambar 21. Halaman barang masuk 

 

 
Gambar 22. Halaman bukti pembayaran 

masuk 

 

 
Gambar 23. Halaman kirim resi 

 

 
Gambar 24. Halaman daftar barang dikirim 

 

5.1.15 Halaman Laporan Penjualan 

 Halaman laporan penjualan menampilkan data 

penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. Halaman 

laporan penjualan terdapat tabel yang digunakan untuk 

menampilkan data penjualan, tersedia juga textbox 

yang digunakan menginputkan tanggal guna 

menampilkan data laporan penjualan sesuai tanggal 

yang ditentukan. Terdapat juga tombol tampilkan, 

tombol cetak untuk mencetak laporan penjualan ke 

dalam PDF. Halaman laporan penjualan hanya bisa 

diakses oleh admin 

 

 
Gambar 25. Halaman laporan penjualan 

 

5.1.16 Halaman Laporan Pembelian 

 Halaman laporan pembelian menampilkan data 

beli barang yang dilakukan oleh customer sebagai 

tanda bukti struk telah melakukan pembelian barang 

dari sistem toko. Pada halaman ini akan muncul saat 

proses barang selesai melakukan pembayaran, terdapat 

tabel yang digunakan untuk menampilkan data 

pembelian, tanggal, nama barang, jumlah, harga 

barang dan total pembayaran sebelum onkos kirim. 

Halaman laporan pembelian tersedia tombol tampilkan 

dan cetak laporan pembelian kedalam PDF, untuk 

implementasinya pada Gambar 26 

 

 
Gambar 26. Halaman laporan pembelian 

 

6. PENUTUP 

6.1   Kesimpulan 

: Dalam penelitian membangun sistem informasi 

penjualan menggunakan web responsive yang telah 

dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sistem informasi penjualan dengan website 

responsive dapat membantu masyarakat maupun 

Bu Menik sendiri selaku pemilik Toko dalam 

memasarkan dagangannya lebih luas lagi 

sementara untuk masyarakat umum khusunya 

konsumen lebih mudah untuk mengetahui 

informasi yang berhubungan dengan Toko Bakpia 

Bu Menik. 

b. Proses transaksi barang lebih mudah dilakukan, 

karena bisa dari jarak jauh selama masih bisa 

mengakses internet, khususnya yang bertempat 

tinggal di luar area Sleman. 

c. Sistem informasi penjualan dengan web responsive 

layak untuk digunakan dalam pemasaran dan 



membantu penjualan Bakpia karena mudah dan 

dapat menyesuaikan media akses yang digunakan. 

 

6.2   Saran 

Merupakan hal-hal yang susah/belum dibuat 

dalam Proyek Tugas Akhir yang dibuat dan dapat 

dikembangkan orang lain. Dalam penelitian 

Membangun Sistem Informasi Penjualan 

Menggunakan Web Responsive ini ditemukan 

kesulitan yang belum bisa dikembangkan saat ini, oleh 

karena itu adanya beberapa saran yang mungkin bisa 

dikembangkan oleh peneliti yang akan datang. 

a. Untuk pengembangan berikutnya diharapkan 

adanya penelitian yang membuat sistem dalam 

bentuk aplikasi mobile. 

b. Karna sistem informasi yang dibuat hanya 

dikhususkan proses pemasaran dan penjualan maka 

hendaknya ditambah lagi seperti asal barang, 

perihal untung dan rugi beserta retur barang jika 

terjadi ketidakpuasan. 

c. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan lagi 

dengan membuat beberapa rincian atribut data 

yang belum tersedia dalam sistem penjualan oleh-

oleh. 
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