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Abstract
The development of science and information technology at the present time has
been more advanced and growing. This is already a lot of products from science
and information technology created and used by humans at this time. These
products are usually used with the aim of helping to alleviate human work and
also to improve the efficiency and effectiveness of a job.
A store that provides a variety of products hijab clothes or moslem clothing at an
affordable price. However, the objective conditions that exist in the store in the
process of marketers still use the manual system. In the process of processing
sales data is still manual with written in the book sales or reports only. At the time
need information about the stock of goods in the warehouse must check one by
one. Therefore it takes a long time.
As a solution of the existing problems in the store then the authors create a new
system so that problems about data processing sales can be overcome.
Keywords : sales, product.
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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini telah semakin
maju dan berkembang. Ini sudah banyak produk dari ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi yang dibuat dan digunakan oleh manusia saat ini. Pekerjaan
dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan.
Sebuah toko yang menyediakan berbagai produk pakaian jilbab atau busana
muslim dengan harga terjangkau. Namun, kondisi obyektif yang ada di toko
dalam proses pemasar masih menggunakan sistem manual. Dalam proses
pengolahan data penjualan masih manual dengan ditulis dalam penjualan buku
atau laporan saja. Pada saat membutuhkan informasi tentang stok barang di
gudang harus dicek satu persatu. Karena itu butuh waktu lama.
Sebagai solusi dari masalah yang ada di toko maka penulis membuat sistem baru
sehingga masalah tentang pengolahan data penjualan dapat diatasi.
Kata kunci: Penjualan, Produk.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi pada
masa sekarang ini sudah semakin maju
dan berkembang. Hal ini sudah banyak
produk dari ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi yang tercipta
serta digunakan oleh manusia pada saat
ini. Produk-produk tersebut biasanya
digunakan
dengan
tujuan
untuk
membantu
meringankan
pekerjaan
manusia dan juga untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

(Anggraeni et al., 2017)
Sebuah toko yang menyediakan
berbagai produk pakaian hijab atau
busana muslim dengan harga yang
terjangkau. Akan tetapi kondisi objektif
yang ada di toko tersebut dalam proses
pemasarnya masih menggunakan sistem
manual.
Pada proses pengolahan data
penjualannya masih manual dengan
ditulis pada buku
penjualan atau
laporan
saja.
Pada
saat butuh
informasi tentang stok barang yang ada
digudang harus mengecek satu per satu.

Oleh karena itu membutuhkan waktu
yang lama.
Sebagai solusi dari permasalahan
yang ada pada toko tersebut maka penulis
membuat sebuah sistem baru sehingga
permasalahan tentang pengolahan data
penjualan dapat diatasi
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di
atas
maka
permasalahan
yang
teridentifikasi adalah:
1. Sering terjadi kesalahan perhitungan
transaksi penjualan
2. Resiko kehilangan data penjualan
sangat tinggi, yang disebabkan
pengumpulan
data
penjualan
dilakukan secara manual.
3. Bagian penjualan kesulitan untuk
menentukan
strategi
penjualan
dimasa yang akan.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis dalam penelitian
ini menggunakan metode sebagai
berikut :
a. Metode Observasi
Yaitu
dengan
melaku-kan
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b.

c.

pengamatan langsung terhadap
obyek yang diteliti.
Metode Wawancara
Yaitu dengan melakukan tanya
jawab kepada manajemen.
Metode Studi Pustaka
Yaitu
dengan
mempelajari
sumber-sumber
buku
yang
berkaitan dengan permasalahan
yang dihadapi.

METODE
SISTEM

1.

Analisis Kinerja (Perfomance)

2.

Analisis Informasi (Information)

PENGEMBANGAN

Metode yang digunakan adalah metode
Object Oriented Software Engineering
(OOSE) dengan menggunakan notasi
permodelan UML (Unified Modelling
Language).
Teori Dasar
Menurut Bonnie Soeherman dan
Marion Pinontoan (2008:3), sistem
dapat diartikan sebagai serangkaian
komponen-komponen
yang
saling
berinteraksi dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu.
Penjualan merupakan salah satu
sumber pendapatan perusahaan, jika
semakin besar aktivitas penjualan
disuatu perusahaan, maka akan semakin
besar pula pendapatan yang akan
diterima oleh perusahaan.
Pengertian penjualan menurut
Basu Swastha dalam bukunya yang
berjudul
“Manajeman
Penjualan”
menyatakan bahwa :
Penjualan adalah ilmu dan seni
mempengaruhi pribadi yang dilakukan
oleh penjual untuk mengajak orang lain
agar bersedia memberi barang atau jasa
yang ditawarkan.

ANALISIS DAN
PERANCANGAN SISTEM
Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Analisis Perangkat
Dikembangkan
Model Usecase

Lunak

yang
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Skenario Table

Squence Diagram

Class diagram

Activity Diagram

PERANCANGAN SISTEM
Perancangan Struktur Menu
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Perancangan Interface

I.

IMPLEMENTASI SISTEM
Implementasi
sistem
merupakan tahap yang dilakukan setelah
sistem analisis dan perancangan, dimana
tahap ini merupakan tahap yang
mencakup penerapan sistem, agar sistem
tersebut dapat dioperasikan.
Tahapan yang dilakukan dalam
tahap pengimplemantasian ini adalah
memindahkan logika program yang
diperoleh dari hasil analisa dan
rancangan dalam bentuk algoritma
kedalam suatu bahasa pemograman
tertentu untuk menguji sistem itu
sendiri.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang
telah dibahas pada bab sebelumnya
dapat di simpulkan
1. Dengan
adanya
sistem
komputerisasi penjualan yang
telah penulis buat dapat
meminimalisir adanya kesalahan
-kesalahan pada pengolahan
data penjualan barang dan
pembuatan laporan.
2. Dapat
membantu
dan
mempermudah dalam mengecek
data transaksi dan data barang
tidak akan mudah hilang, dan
data akan tersimpan selalu di
database.
3. Penggunaan sistem komputer
dapat mempermudah dalam
membuat laporan.
Saran
Adapun sebagai saran yang penulis
ingin sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Sebaiknya toko menggunakan
sistem yang sudah terkom-
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puterisasi agar dapat melakukan
proses transaksi secara cepat.
2. Program perlu untuk terus dipantau
kinerjanya
seiring
dengan
perkembangan bisnis proses yang
ada.
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