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ABSTRAK
This research aims to design a web-based sales information system with the Rapid
Application Development (RAD) method. RZ stores engaged in health and beauty products
have 50 regular customers who are outside the area, so a sales information system is
needed to help customers buy and receive product information from the store. This websitebased sales information system aims to help RZ store customers can make purchases online
without having to go to the store in person. In addition, this information system can be used
as a medium of health and beauty promotion offered in rz stores.
Kata Kunci : sistem informasi, penjualan, rapid application development

PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya penggunaan
Internet dan teknologi World Wide Web
menyebabkan munculnya teknologi E-commerce
yang berbasis teknologi Internet. E-comerce
adalah membeli dan atau menjual suatu produk
secara elektronik. Kegiatan ini dilakukan melalui
jaringan internet. Pemasangan iklan, penjualan
dan pelayanan menggunakan sebuah web,
menyebabkan adanya peningkatan kemampuan
dan kecanggihan organisasi atau perusahaan
dalam hal komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis
merupakan kegiatan yang sangat penting artinya
bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan
termasuk di dalam kegiatan pemasaran.
Dengan kegiatan pemasaran yang baik suatu
perusahaan dimungkinkan dapat mencapai
target penjualan yang diharapkan.
Toko RZ yang letaknya di kecamatan
Tanjung Pura adalah salah satu usaha toko
kesehatan & kecantikan. Proses pemesanan
barang oleh pelanggan berlangsung dengan
cara mendatangi toko tersebut, sehingga waktu

yang dibutuhkan relative lama, terutama bagi
pealanggan dari luar kota Tanjung Pura, hal ini
menjadi permasalahan maka pihak toko RZ
ingin lebih mengoptimalkan proses pemesanan
agar pelanggan dapat melakukan pemesanan
menu ke sistem, dan menu pesanan langsung
di terima oleh admin.
Kemudian, pada proses rekapitulasi
data penjualan, pihak Toko RZ menggunakan
sebuah buku sebagai tempat mencatat data
sementara dan nantinya di pindahkan ke Ms.
Excel pada saat tertentu (dibutuhkan laporan
penjualan).
Sistem
pencatatan
dan
penyimpanan data penjualan yang seperti ini,
mengakibatkan
terjadinya
proses
yang
berulang, yaitu pada buku penjualan dan Ms.
Excel. Pihak pengelola juga kesulitan untuk
mendapatkan informasi dan laporan penjualan
secara realtime dan berdasarkan periode
tertentu (hari, minggu, bulan, tahun, dlsb).
Berdasarkan
penjabaran
diatas,
penelitian ini bertujuan untuk membangun
sistem Sistem Informasi Penjualan Berbasis
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Web yang diharapkan mampu menyediakan
informasi penjualan produk kecantikan &
kesehatan yang ada di Toko RZ. Website ini
bertujuan dapat membantu pelanggan Toko RZ
dalam proses pemesanan dan penjualan barang
di toko tersebut. Sistem yang dirancang
nantinya mengurangi interaksi langsung antara
pelanggan, dan Admin sehingga pelanggan
yang dari luar kota tanjung pura bisa membeli
produk yang diinginkan tanpa mendatangi toko
tersebut. Proses pemesanan produk dilakukan
pelanggan dengan cara membuka link website
penjualan RZ. Setelah pelanggan memesan
produk dan sudah membayar melalui transfer ke
bank BRI otomatis notifikasi dikirimkan ke
Admin, Pemesanan produk yang sudah selesai
di bungkus dan siap diantar ke kantor jasa
pengiriman barang.
Metode perancangan sistem yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Rapid
Application
Development(RAD).
RAD
menekankan pada siklus perancangan sistem
yg singkat dan cepat. Metode RAD digunakan
dalam perancangan sistem penjualan[1], ecommerce[2] penyewaan kamar[3], penjadwalan
belajar mengajar[4] dan sistem inventori[5].
Sistem yang dibangun berbasis website.
Website merupakan media yang memiliki
banyak halaman yang saling terhubung
(hyperlink), dimana website memiliki fungsi
dalam memberikan informasi berupa teks,
gambar,
video, suara dan animasi atau
penggabungan
dari
semuanya[6].
Web
tersimpan
dalam
web
server
yang
dipresentasikan dalam bentuk hypertext [7].
Sistem pemesanan menu berbasis website
mempermudah proses transaksi, mengurangi
kesalahan (human error)[8], mempermudah
melihat laporan penjualan[9].
Bahasa pemrograman yang digunakan
adalah PHP dengan framework Codeigniter.
Codeigniter adalah framework opensource
untuk membangun website menggunakan
bahasa pemrograman PHP[10], sehingga lebih
cepat dibandingkan dengan menulis kode dari
awal (stracth)[11]. Database yang digunakan
adalah MariaDB. MariaDB adalah cloningan dari
MySQL[12]. Tampilan sistem menggunakan
Bootstrap CSS Framework sehingga memiliki
tampilan
responsif[13]
ketika
diakses
menggunakan smartphone, tablet maupun
laptop[14][15].
METODE PENELITIAN
Rapid Application Development(RAD)
adalah
model
proses
pengembangan
perangkat lunak yang bersifat incremental
terutama untuk waktu pengerjaan yang
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pendek[16]. RAD merupakan model proses
pembangunan perangkat lunak yang tergolong
dalam teknik incremental (bertingkat). RAD
menekankan pada siklus pembangunan
sekuensial linier pendek [17], singkat, dan cepat.
RAD memfokuskan pada kecepatan dalam
pengembangan sistem untuk memenuhi
kebutuhan pengguna atau pemilik sistem
seperti prototyping namun mempunyai cakupan
yang luas[18].

Gambar 1. Alur metode rapid application
development
Tahapan metode RAD terdiri dari 3(tiga)
tahap yang terstruktur dan saling bergantung
disetiap tahap, yaitu[19]:
1. Requirements Planning
a. Use Case Diagram sistem yang
sedang berjalan yang bertujuan untuk
lebih mudah mengetahui kekurangan
atau kendala sistem yang sedang
berjalan.
b. Identifikasi masalah.
c. Pemecahan masalah.
2. Workshop Design
a. Pada tahap ini alat yang digunakan
sama dengan tahap analisis sistem
yaitu
UML
(Unified
Modeling
Language), alasannya adalah untuk
lebih
memahami
langkah
awal
membangun sistem secara fisik
b. Perancangan basis data dilakukan
dengan
Class
Diagram
yang
menggambarkan
hubungan
antar
entity
yang ada pada Use Case
Diagram dan speksifikasi tabel.
c. Perancangan Input-Output, dengan
membuat rancangan layar tampilan,
setelah rancangan layar tampilan
terbentuk maka dilakukan tahap
konstruksi.
3. Implementasi
Sistem
(Coding
&
Testing)
a. Pemrograman Pada tahap ini hasil
desain dimasukkan ke dalam bentuk
bahasa pemrograman yang digunakan
agar dapat dijalankan dalam bentuk
aplikasi.
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b. Pengujian
Pada tahap ini dilakukan uji coba
terhadap sistem yang baru agar dapat
digunakan tanpa menemukan kendalakendala apapun. Adapun ujicoba yang
akan dilakukan dengan menggunakan
metode black box testing.
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Use Case Diagram Sistem Penjualan
Use Case Diagram mempresentasikan
secara sederhana bagaimana interaksi antara
pengguna dengan sistem, sehingga pengguna
nantinya
dapat
memahami
fungsi
[14][22]
sistem
.berikut ini adalah use case diagram
pada sistem yang dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Basis data (database) merupakan kumpulan
informasi yang tersimpan di dalam komputer
yang sistematik sehingga dapat diolah
menggunakan aplikasi atau program komputer
untuk mendapatkan informasi dari basis data
tersebut[20].
Dalam perancangan sistem
pemesanan menu ini, penulis menggunakan
MariaDB sebagai database. MariaDB adalah
sistem manajemen database relasional yang
dikembangkan dari MySQL[21]. Tabel yang
digunakan pada sistem ini yaitu tabel user untuk
menyimpan data user yang terdiri dari 2 level
yaitu admin dan user, Tabel category untuk
menyimpan data kategori dari setiap menu,
tabel supplier untuk, tabel product untuk, tabel
order untuk, tabel address untuk, tabel
order_detail. Relasi antar tabel dalam database
dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem
Penjualan
Pada gambar 3, terdapat empat actor yang
berinteraksi dengan sistem, yaitu pembeli,
bagian penjualan, dan bagian keuangan.
pembeli
dan
bagian
keuangan
dapat
mengakses case pemesanan dan pembayaran.
Penjual dapat mengakses case pemesanan
dan dapat mengakses case laporan.

Gambar 2. Relasi Antar Tabel Dalam Database
Pada gambar 2, terlihat relasi antar tabel
pada sistem yang dirancang. Proses pada
sistem memungkinkan satu transaksi order
terdiri dari banyak product sehingga tabel
product dan tabel order_detail berelasi ke tabel
orders. Tabel categori berelasi satu ke banyak
(one to many).

Activity Diagram Sistem Penjualan
Activity Diagram digunakan untuk
menggambarkan alur kerja (aktifitas) pada use
case (proses), logika, proses bisnis dan
hubungan antara aktor dengan alur-alur kerja
[23
use case ].Activity Diagram berguna untuk
menjelaskan bagaimana perilaku dalam
[24
berbagai use case berinteraksi ].Berikut ini
adalah activity diagram sistem yang dibangun.
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a. Squence Diagram Login Customer

Gambar 4. Activity Diagram Sistem
Penjualan
Pada
gambar
4,
Admin mengelola
sistem dan akan menampilkan produk sehingga
pelanggan dapat melihat serta memilih produk
apa yang diinginkan, setelah pelanggan sudah
memasukkan produk yang telah dipilih dengan
memasukkan produk ke dalam keranjang,
langkah selanjutnya pelanggan mengirimkan
uang ke admin dengan sesuai jumlah harga
produk tersebut, sistem akan menerima pesan
dari pelanggan dan akan segera di proses untuk
mengantarkan barang ke jasa pengiriman
barang, sehingga pelanggan akan menerima
barang yang telah dipesan di toko RZ.

Gambar 6. Squence Diagram Login Customer
Pada gambar 6, pelanggan mengakses
halaman login melalui View login dengan
menginputkan
username
dan
password.
Selanjutnya akan di proses Controller login
dengan mengambil data ke Model user untuk di
validasi. Jika user tidak valid, Controller login
akan mengarahkan ke view login, jika valid akan
diarahkan ke View home atau halaman utama
pelanggan.
b. Squence Diagram Pembelian Produk

Class Diagram Sistem Penjualan

Gambar 7. Squence Diagram Pembelian Produk
Gambar 5. Class Diagram Sistem Penjualan
Squence Diagram
Sequence diagram adalah diagram yang
digunakan untuk menggambarkan perilaku pada
sebuah skenario[16] yang ada pada sistem.
Penelitian ini menggunakan Framework PHP
Codeigniter sehingga pengkodean dalam
program lebih rapi dengan konsep Model, View,
Controller(MVC). View sebagai Interface
(boundary), Controller sebagai control dan
Model sebagai entity[25][26]. Berikut ini beberapa
sequence diagram pada sistem yang di bangun.

Pada gambar 7. Pelanggan login
terlebih dahulu, kemudian memilih barang yang
akan dibeli, kemudia pelanggan transfer uang,
setelah pesanan selesai admin akan mengubah
status pesanan dengan tampilan dikirim.
IMPLEMENTASI SISTEM
Pada tahap ini, sistem sudah di upload pada
webhosting sehingga dapat di akses secara
online menggunakan smartphone, tablet
maupun laptop dengan syarat harus memiliki
web browser dan terhubung ke jaringan internet.
Berikut ini beberapa tampilan sistem yang sudah
dibangun.
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a. Halaman Login
Halaman login ini merupakan halaman
yang menampilkan form username dan
password agar dapat mengakses sistem
informasi
bagi
masing-masing
user.
Tampilan halaman login adalah sebagai
berikut:
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d. Halaman Keranjang Belanja
Halaman ini menampilkan produk yang
telah
dipilih
dan
pelanggan
akan
membelinya, sehingga pelanggan akan
melakukan tambah ke keranjang. Tampilan
halaman keranjang belanja adalah sebagai
berikut:

Gambar 8. Tampilan Halaman Login
b. Halaman Home User
Halaman home ini merupakan halaman
utama. Pada halaman ini akan tampil
gambar produk unggulan, manfaat produk,
produk
yang
sedang
promo,beserta
informasi yang lainnya. Tampilan halaman
home user adalah sebagai berikut:

Gambar 11. Tampilan Halaman Keranjang
Belanja
e. Halaman Dashboard Admin
Halaman
Dashboard
untuk
Admin
merupakan halaman yang muncul setelah
proses login pengguna yang berlevel admin
telah berhasil. Ini seperti hal nya halaman
utama. Karena pada halaman ini ditampilkan
secara lengkap informasi-informasi yang
menjadi bagian penting dalam proses
pelayanan penjualan di toko RZ.

Gambar 9. Tampilan Halaman Home User
c. Halaman Produk
Halaman produk tempat berbagai produk
sehingga pelanggan bisa memilih produk
apa yang dibutuhkan. Tampilan halaman
produk adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Tampilan Halaman Dashboard
Admin
f. Tampilan Halaman Pesanan
Halaman ini menampilkan data
produk yang telah diinput sebelumnya.
Fungsinya untuk mengetahui nama
produk, stok, harga beli, dan lainnya.

Gambar 10. Tampilan Halaman Produk
Gambar 13. Tampilan Halaman Pesanan
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g. Halaman Laporan Penjualan
Halaman
ini
hasil
laporan
penjualan yang telah di cetak
berupa PDF.

Membangun E-Commerce Di Bidang Ukm,"
Jurnal Pilar Nusa Mandiri Volume 13 No.1,
Maret 2017, vol. 1, no. Maret, pp. 122-127,
2017.
[3]

[4]

2. Sistem informasi penjualan ini dibangun
dengan
menggunakan
metode
Rapid
Application Development (RAD), sesuai
dengan basis dari sistem informasi ini yaitu
website.
3. Sistem informasi penjualan toko RZ
ini
dapat jadi lebih cepat dan efektif karena
sistemnya terkomputerisasi.
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