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Abstrak - Pesatnya perkembanagan teknologi saat ini mengakibatkan pengaruh yang besar bagi kegiatan ekonomi
di seluruh dunia. Perkembangan ini membuat banyaknya usaha yang berkembang di Indonesia, termasuk kota
Tangerang Selatan. Salah satu usaha yang sedang berkembang adalah usaha dibidang otomotif. Semakin
banyaknya masyarakat yang memiliki mobil saat ini, membuat peluang usaha di bidang otomotif semakin besar.
Salah satu usaha di bidang otomotif adalah penjualan aksesoris mobil. Toko Mawar Car Audio merupakan salah
satu toko yang menjual aksesoris mobil. Sistem penjualan pada toko tersebut dilakukan secara konvensional.
Penjualan yang bersifat konvensional mengakibatkan proses pendataan, baik pendataan stok barang maupun
penjualan aksesoris mobil berjalan lambat, ditambah dengan kesalahan dalam pencatatan data. Dengan banyaknya
permintaan akan aksesoris mobil mengharuskan adanya sebuah sistem informasi untuk mempermudah proses
penjualan, agar bisa berjalan dengan baik dan cepat. Pembuatan sistem informasi menggunakan model waterfall,
dimana memiliki tahapan analisis kebutuhan, desin sistem, coding, uji coba, dan pemeliharaan. Dengan adanya
sistem informasi penjualan aksesoris mobil ini diharapkan permasalahan mengenai pendataan barang, data
penjualan, maupun pembuatan laporan-laporan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Kata Kunci : Sistem Informasi, penjualan, waterfall
Abstracts - The rapid development of technology today has a major impact on economic activity around the world.
This development has led to many businesses developing in Indonesia, including the city of South Tangerang. One
of the businesses that is currently developing is in the automotive sector. The increasing number of people who
own cars today, making business opportunities in the automotive sector even bigger. One of the businesses in the
automotive sector is the sale of car accessories. Mawar Car Audio Shop is a shop that sells car accessories. The
sales system at the shop is carried out conventionally. Conventional sales resulted in slow data collection
processes, both inventory data collection and car accessories sales, coupled with errors in data recording. With
so many requests for car accessories, it requires an information system to simplify the sales process, so that it can
run well and quickly. Making information systems using the waterfall model, which has stages of needs analysis,
system design, coding, testing, and maintenance. With this car accessories sales information system, it is hoped
that problems regarding data collection, sales data, and reporting can be carried out effectively and efficiently.
Keywords : : Information Systems, Sales System, waterfall

PENDAHULUAN
Pesatnya perkembanagan teknologi saat ini mengakibatkan pengaruh yang besar bagi kegiatan ekonomi di
seluruh dunia, salah satunya aktivitas dibidang otomotif. Kebutuhan akan kendaraan semakin hari semakin
meningkat. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh pengusaha otomotif untuk membuka usaha penjualan aksesoris
mobil yang berguna untuk membantu para pengguna mobil. Toko-toko penjualan aksesoris mobil ini
mempermudah para pemilik mobil untuk memodifikasi mobilnya. Salah satu toko otomotif yang menjual aksesoris
mobil adalah Toko Mawar Car Audio. Toko Mawar Car Audio adalah sebuah toko yang bergerak dibidang
penjualan. Dalam proses penjualannya, toko ini masih menggunakan cara manual dan konvensional. Padahal
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barang- barang pada toko tersebut mencapai ratusan barang. Proses pendataan da npenjualan yang dilakukan secara
konvesional akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya proses transaksi
penjualan serta sulitnya pendataan barang dan laporan. Untuk megatasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem
informasi penjualan yang telah terkomputerisasi sehingga proses penjualan serta pendataan barang dapat dilakukan
secara cepat, efektif dan efisien.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi sebagai pendukung kegiatan penjualan akesoris pada
Toko Mawar Car Audio, serta memyedialan informasi untuk membantu dalam proses proses pengambilan
krputusan oleh pihak yang berwenang.
Metode Pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan
model Waterfall. Model Waterfall adalah Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model Sekuensial
Linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle), model air terjun menyediakan pendekatan alur
hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimuali dari analisis, desain, pengodean pengujian dan tahap
pendukung (support) (Sukamto & Shalahudin, 2018)

Sumber : (Sukamto & Shalahudin, 2018)
Gambar 1. Model Waterfall
Pada pendekatan waterfall, seluruh proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi fase-fase
terpisah. Hasil dari satu fase bertindak sebagai input untuk fase berikutnya secara berurutan. Ini berarti bahwa
setiap fase dalam proses pengembangan dimulai hanya jika fase sebelumnya selesai (Rianto, 2021)
Dalam mendesain database, peneliti menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Logical
Record Structure (LRS). Entity Relationship Diagram adalah fakta yang terdiri dari komponen himpunan entitas
dan himpunan relasi yang masingmasing dilengkapi dengan atribut-atribut (Hardiyanto, Abdussomad, Haryadi,
Sopandi, & Asep, 2019). ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti Chen (dikembangkan oleh Peter Chen)
Barker (dikemabangkan oleh Richard Barker, Ian Palmer Harry Ellis), notasi Crow’s Foot, dan beberapa notasi
lain, namun yang banyak digunakan adalah notasi Chen (Sukamto & Shalahudin, 2018). Sedangkan Logical
Record Structure (LRS) adalah tabel-tabel yang terdiri dari struktur record-record yang terbentuk dari hasil relasi
antar himpunan entitas (Fridayanthie & Mahdiati, 2016).
Untuk mendokumentasikan, merincikan, dan membangun aplikasi digunakan Unified Modelling Language
(UML). Unified Modelling Language adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk
mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membanngun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam
mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem
(Mahaseptiviana, Tjandrarini, & Sudarmaningtyas, 2014). Diagram dalam UML diantaranya Usecase diagram,
class diagram, dan sequence diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk behavior sistem informasi
yang akan dibuat. Use case mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang
berhak menggunakan fungsi tersebut (Hendini, 2016)
Diagram use case bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor. Diagram
ini sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan
pengguna (Oktafianto, 2016). Class Diagram adalah spesifikasi yang akan menghasilkan objek dan merupakan inti
dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut atau properti) suatu
sistem, sekaligus menawarkan layanan untu memanipulasi keadaan tersebut (metode atau fungsi)”. Class Diagram
memiliki tiga area pokok:1. Nama (Class Name) 2. Atribut 3. Metode (Operation) (Isa & Hartawan, 2017).
Sedangkan Sequence Diagram adalah tools yang sangat populer dalam pengembangan sistem informasi secara
object-oriented untuk menampilkan interaksi antar objek (Heriyanto, 2018).
Aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian sistem untuk memastikan sesuai dengan
kebutuhan atau tidak. Pengujian sistem adalah proses untuk menentukan apakah perangkat lunak yang dirancang
telah sesuai dengan spesifikasi sistem dan berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak (Wibisono & Susanto, 2015)

METODE PENELITIAN
1. Tahapan Penelitian
http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan
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Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

Requirment

Design

testing

maintenance

Coding

Gambar 2. Tahapan Penelitian
2. Metode Pengembangan Sistem
Pada penelitian ini dalam membuat perangkat lunak digunakan metode Waterfall dengan Langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Analisa Kebutuhan (Requirement)
Peneliti melakukan observasi secara langsung ke Toko Mawar Car Audio mengenai sistem penjualan yang
ada disana. Pada tahap ini pula peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai kebutuhankebutuhan dari pengguna. Sehingga pembuatan web bisa tepat sasaran
b. Desain
Peneliti membuat desain sistem yang akan dibuat dengan mendesain antarmuka, serta membuat desain sistem
dengan lingkungan dengan menggunakan UML. Untuk mendesain database, peneliti menggunakan
menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Logical Relationship Strukture (LRS)
c. Pembuatan kode Program (Coding)
Berdasarkan desain antar muka serta ranacangan database yang telah ada, peneliti membuat kode program
sehingga menjadi sebuah web yang utuh. Dalam hal ini peneliti menggunakan Bahasa pemrograman CSS,
Javascript dan PHP
d. Pengujian
Setelah selesai dalam pembuatan kode program, dilakukan pengujian terhadap sistem informasi yang telah
dibuat untuk memastikan output dari web sesuai denga napa yang diharapkan
e. Pendukung dan pemeliharaan
Pada tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan pendukung dari sisi perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan
3.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:
a. Wawancara (interview)
Peneliti mendapatkan informasi melalui metode tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan
dengan sistem penjualan barang pada Toko Mawar Car Audio.
b. Pengamatan (Observastion)
Peneliti melakukan pengamatan-pengamatan langsung terhadap kegiatan penjualan aksesoris mobil, dimana
hasil dari observasi tersebut akan didapat kebutuhan dari sistem yang akan dibuat
c. Studi Pustaka
Mempelajari beberapa referensi seperti buku atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian terkait, serta
bahan-bahan tulisan yang mendukung masalah yang dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari perancanagan aplikasi ini didapat beberapa kebutuhan, diantaranya:
1. Analisa Kebutuhan
a. Analisa Kebutuhan Pengguna
1) Admin
a) Mengelola data barang
b) Mengecek stok barang
c) Mengecek data transaksi
d) Melihat laporan penjualan
2) Kasir
http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan
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a) Melakukan transaksi penjualan
b. Analisa Kebutuhan Sistem
1) Pengguna melakukan login untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan
password
2) Pengguna melakukan logout setelah selesai menggunakan aplikasi.
3) Sistem melakukan perhitungan stok barang
2. Use case Diagram

Gambar 3. Diagram Use case

3. Class Diagram

Gambar 4. Class Diagram

4. Sequence Diagram

http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan
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Gambar 5. Sequence Diagram Transaksi Penjualan
5. Rancangan Database
Pada rancangan database, peneliti emnggambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD)
dan Logical Record Structure (LRS)
a. Entity Relationship Diagram

Gambar 6. ERD Penjualan Barang

b. Logical Record Structure

http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan
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Gambar 7. Logical Record Structure
6. Implementasi
a. Halaman Login Admin

Gambar 8. Halaman login admin
b. Halaman Menu Utama

Gambar 9. Halaman Menu Utama

c. Halaman Input Penjualan Eceran
http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan
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Gambar 10. Halaman Input Penjualan Eceran
d. Halaman Input Penjualan Grosir

Gambar 11. Halaman Input Penjualan Grosir
e. Halaman Laporan

Gambar 12. Halaman Laporan
7. Pengujian
Pengujian dilakukan terhadap hasil aplikasi dengan menggunakan blackbox testing untuk
memvalidasi proses input dan output dari aplikasi yang dibangun
tabel 1. Hasil Blackbox Testing Login
Skenario pengujian
Username
dan
password dikosongkan
kemudian klik tombol
Login

Kasus
Pengujian
Username
(kosong)
Password
(kosong)

http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan

Hasil yang diharapkan
:
:

Sistem akan menolak akses user dan
menampilkan " Username belum
diisi"
“Password belum diisi”
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Hasil
pengujian
Sesuai
harapan

Kesimpulan
Valid
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Username diisi dan
password dikosongkan
kemudian klik tombol
Login
Username dikosongkan
dan password diisi
kemudian klik tombol
Login

Username
:
admingudang
Password
:
(kosong)
Username
:
(kosong)
Password
:
admin (benar)

Sistem akan menolak akses user dan
menampilkan " Password belum
diisi"

Sesuai
harapan

Valid

Sistem akan menolak akses user dan
menampilkan " Username belum
diisi”

Sesuai
harapan

Valid

Mengetikan
kondisi
salah pada password
kemudian klik tombol
Login

Username:
admingudang
(benar)
Password
:
123(salah)
Username:
admin(salah)
Password
:
gudang (benar)
Username
:
admingudang(
benar)
Password
:
gudang(benar)

Sistem akan menolak akses user dan
menampilkan "password salah"

Sesuai
harapan

Valid

Sistem akan menolak akses user dan
menampilkan "username salah"

Sesuai
harapan

Valid

Sistem menerima akses login
kemudian masuk ke menu utama/
halaman admin”

Sesuai
harapan

Valid

Mengetikan
kondisi
salah pada username
kemudian klik tombol
Login
Mengetikan username
dan password yang
benar kemudian klik
tombol Login

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan antara lain:
1. Mawar Car Audio, terletak ditengah-tengah kota metropolitan kawasan pertokoan Bumi Serpong Damai
Tangerang Selatan, artinya akses customer sangat mudah untuk menuju ke Mawar Car Audio
2. Mawar Car Audio belum memaksimalkan penggunaan teknologi dalam merekam segala bentuk data seperti
produk jual (aksesoris), customer, transaksi penjualan.
3. Di era digitalisasi sudah sewajarnya Mawar Car Audio menggunakan sistem baru untuk melayani transaksi
penjualan. Sistem baru tersebut mampu mengintegrasikan data barang, customer, transaksi penjualan dan
sekaligus dapat menghasilkan laporan penjualan
4. Sistem baru dipersiapkan sesuai kebutuhan pengguna dalam mendukung kegiatan operasioanl Mawar Car
Audio.
5. Data dapat terintegrasi melalui manajemen sistem basis data
6. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dikembangkan sistem berbasis
layanan web service.
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