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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Fajar Ramadhan 

NIM : 60200115045 

Judul : Aplikasi Penjualan Pada Koperasi Al-ikhlas 

Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang 

Berbasis Web 

Pembimbing I : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M 

Pembimbing II : Ir. A. Muhammad Syafarl, S.T., M.T., IPM 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah sulitnya pramuniaga koperasi dalam 

mendata jumlah stok jualan, menghitung jumlah total belanja pelanggan, laporan 

keuangan koperasi dan bukti pembayaran pembelian. Pramuniaga koperasi 

terkadang lupa apakah pelanggan telah melakukan transaksi pembayaran atau 

belum. Akibatnya koperasi mengalami kerugian jika ternyata pelanggan yang 

dianggap telah membayar ternyata belum melakukan proses transaksi 

pembayaran. Sejalan dengan tujuan penelitian ini menghasilkan, aplikasi 

penjualan yang menyajikan informasi produk yang tersedia untuk dijual ke 

pelanggan dan mempermudah pegawai untuk menampilkan laporan keuangan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun metode perancangannya 

menggunakan unified modelling language. Penelitian ini menggunakan metode 

blackbox. Adapun hasil dari pengujian sistem menurut 10 responden, aplikasi ini 

sangat memudahkan proses transaksi pembelian, penjualan serta pembayaran 

menggunakan Aplikasi Penjualan Pada Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama 

Kabupaten Sidenreng Rappang Berbasis Web jauh lebih mudah dan cepat dan 

akurat dibanding transaksi manual. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Koperasi, Penjualan ,UML
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perdagangan sudah menjadi kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh 

manusia dari jaman dulu sampai jaman sekarang, sebelum uang ditemukan 

sebagai alat tukar menukar barang atau lebih sering disibut barter. Barter yaitu 

suatu proses penukaran barang dengan barang yang lain, tetapi dengan 

perkembangan zaman, dijaman yang modern perdagangan dilakukan dengan 

penukaran uang. 

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi berupa transaksi jual beli 

barang atau pertukaran barang antara penjual dan pembeli di suatu tempat akibat 

adanya masalah kebutuhan atau ketiadaan barang di lingkungannya sehingga 

mendorong mereka untuk melakukan kegiatan perdagangan. Perdagangan juga 

sebagai kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan 

produksi dan distribusi barang. Heilbroner ( Djami, 2010).  

Perdagangan yang jujur dijelaskan dalam QS. Al Isra’ 17:35 

لَِكْْٱۡلُمۡستَقِيِمْ ْٱۡلقِۡسطَاسِْإَِذاِْكۡلتُۡمَْوِسوُىا ْبِْْٱۡلَكۡيلََْْوأَۡوفُىاْ  َْذَٰ  َخۡيٞزَْوأَۡحَسُهْتَۡأِويٗلا

Terjemahnya 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”.(Kementerian Agama RI 2017) 

Penjelasan Ayat tersebut adalah  “Sempurnakanlah takaran jika kalian 

menakar untuk pembeli. Timbanglah dengan neraca yang adil. Sesungguhnya 
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menepati takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian di dunia. Sebab hal itu 

dapat membuat orang senang bermuamalah dengan kalian. Sesungguhnya 

kesudahan yang paling baik adalah di akhirat.” (Shihab, 2009) 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi adalah salah satu faktor yang 

diperlukan bagi keberhasilan dan strategi pemasaran yang diterapkan suatu 

perusahaan terutama pada saat ini ketika era informasi berkembang pesat, maka 

promosi merupakan salah satu senjata ampuh bagi perusahaan dalam 

mengembangkan dan mempertahankan usaha. 

Pemasaran menurut Kotler merupakan salah satu bentuk dari proses sosial 

dan bagian dari memanajemen diri ataupun kelompok untuk mendapatkan 

kebutuhannya dengan menciptakan sebuah peluang, pertukaran, maupun 

penawaran terhadap sekelompok orang yang juga turut memiliki kebutuhan dan 

keinginan dari permintaan tersebut. Kotler ( Muryani, 2012) 

Sedangkan definisi menurut William J. Stanton yaitu pemasaran adalah 

merupakan bagian dari sistem dalam kegiatan pemasaran baik itu barang maupun 

jasa yang didalamnya terdapat perencanaan baik dari sisi penentuan harga, strategi 

promosi maupun pendistribusian barang dan jasa yang bertujuan untuk membuat 

para konsumen puas akan pelayanan. Stanton (Muryani, 2012) 

Dari pemahaman di atas, pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses 

usaha untuk memudahkan barang dan jasa dari lokasi produsen sampai ke 

konsumen akhir, maksud dari proses usaha tersebut yaitu memuaskan pembeli 

atau konsumen. 
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Koperasi merupakan salah satu dari sarana atau tempat proses terjadinya 

kegiatan jual beli. Sebagai warga Indonesia kita tentu tidak asing dengan koperasi. 

Koperasi sendiri itu disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pada awalnya motif 

koperasi cenderung bersifat sosial yaitu memenuhi kebutuhan dari anggotanya 

daripada mencari keuntungan yang besar. Namun, saat ini koperasi sudah berubah 

kearah motif ekonomi yaitu memperhitungkan rugi dan laba. Hal ini bisa 

dipahami bahwa usaha harus mencari laba jika koperasi tersebut ingin 

berkembang, karena jika koperasi mengalami kerugian maka usia dari koperasi 

tersebut hanya tinggal menunggu waktu.  

Teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut 

menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak 

terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral 

dari suatu sistem. Miarso ( Lathifah 2007). 

 Sebagaimana Firman Allah SWT, yang menjelaskan tentang teknologi 

dalam surah Al-Anbiya 21:30. 

ْْأَوَْ ْيََز ْْلَِّذيهَْٱلَۡم ْأَنَّ ثِْٱَكفَُزٓوا  َىَٰ َمَٰ َْوَجَعۡلىَاْْۡۡلَۡرضَْٱوَْْلسَّ هَُمۖا ْفَفَتَۡقىََٰ ا َْرۡتقا َكاوَتَا

َْشۡيءْ ْۡلَمآءِْٱِمَهْ ْأَفََٗلْيُۡؤِمىُىَنُْْكلَّ  َحي  

Terjemahnya 

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit 

dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami 

pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu 

yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman”. 

(Kementerian Agama RI 2017) 
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Ayat tersebut berkaitan dengan teori bigbang yaitu teori penciptaan alam 

semesta yang menyatakan bahwa pada awal alam semesta merupakan satu 

kesatuan, kemudian terjadi ledakan besar yang menghasilkan pecahan-pecahan 

dan meluas. Penjelasan ayat tersebut adalah “Apakah tidak dapat dibaca Awalam 

atau Alam (melihat) mengetahui (orang-orang yang kafir itu, bahwasanya langit 

dan bumi itu keduanya dahulu merupakan suatu yang padu) bersatu (kemudian 

Kami pisahkan) Kami jadikan langit tujuh lapis dan bumi tujuh lapis pula. 

Kemudian langit itu dibuka sehingga dapat menurunkan hujan yang sebelumnya 

tidak dapat menurunkan hujan. Kami buka pula bumi itu sehingga dapat 

menumbuhkan tetumbuhan, yang sebelumnya tidak dapat menumbuhkannya. 

(Dan daripada air Kami jadikan) air yang turun dari langit dan yang keluar dari 

mata air di bumi (segala sesuatu yang hidup) tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, 

maksudnya airlah penyebab bagi kehidupannya. (Maka mengapakah mereka tiada 

juga beriman?) kepada keesaan-Ku”. (Basyir  Hikmat, 2016) 

Teknologi juga dijelaskan di QS. Al-Anbiya 21:80. 

هُْ ۢهْبَۡأِسُكمَْْۖۡوَعلَّۡمىََٰ ِكُزوَنَْْصۡىَعتَْلَبُىٖسْلَُّكۡمْلِتُۡحِصىَُكمْمِّ  فَهَۡلْأَوتُۡمَْشَٰ

Terjemahnya : 

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, 

guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu 

bersyukur (kepada Allah)” (Kementerian Agama 2017). 

Penjelasan Ayat tersebut adalah “Daud juga Kami ajari cara menganyam 

baju besi untuk kalian pergunakan sebagai pelindung dari serangan keras bila 

terjadi perselisihan antara kelompok kalian dengan yang lain” (Shihab, 2009). 
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Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengelolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyiapkan, 

manipulasi data dalam berbagi cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 

keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis 

untuk pengambilan keputusan. Sutabri (Rahmadani, 2015) 

Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang 

merupakan salah satu wadah atau tempat terjadinya proses pemasaran yang 

menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi pegawai dan masyarakat yang 

berkunjung ke Kementerian Agama Sidenreng Rappang. Hubungan yang jelas 

antar pegawai sudah jelas walaupun masih sederhana, pembagian tiap unit yang 

sudah tersusun mulai dari koordinator pegawai hingga bagian pertokoan. Sistem 

yang berjalan pada saat ini menggunakan sistem manual, sehingga memiliki 

banyak kelemahan dari segi keamanan, keawetan informasi, maupun ruang 

penyimpanan. Dengan keadaan seperti ini bisa saja akan terjadi ketidak akuratan 

data yang ada pada koperasi terhadap data yang dilaporkan. Teknologi dapat 

diharapkan menjadi fasilitator dan interpreter. Dengan semakin berkembangnya 

teknologi informasi tersebut, hampir semua aktivitas organisasi saat ini telah 

dimasuki oleh aplikasi yang memudahkan organisasi tersebut memproses data 

mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Aplikasi Penjualan Pada Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama 

Sidenreng Rappang Berbasis Web” dengan maksud untuk membangun sebuah 
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sistem yang nantinya akan menghasilkan sebuah program yang 

berkesinambungan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun  Aplikasi Penjualan  

Berbasis Web”. 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang 

berfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun yang menjadi fokus pada 

penelitian ini adalah :  

1. Aplikasi yang dirancang berbasis web. 

2. Perancangan aplikasi penjualan yang dilakukan pada koperasi Al-

Ikhlas Kementerian Agama Sidenreng Rappang. 

3. Proses pendataan barang masuk, barang keluar, dan stok barang 

4. Pelaporan keuangan pada koperasi Al-ikhlas. 

5. Target pengguna pada aplikasi ini adalah pegawai koperasi 

Kementerian Agama Sidenreng Rappang. 

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 

yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Aplikasi ini berbasis web. Dimana sistem ini dapat diakses melalui 

jaringan internet dengan menggunakan sistem browser.  
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2. Aplikasi yang di rancang ditinjau dari kelemahan sistem sebelumnya. 

3. Aplikasi penjualan ini akan menghasilkan laporan stok barang yang 

dilakukan secara otomatis di dalam sistem. 

4. Aplikasi penjualan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang 

dilakukan secara otomatis di dalam sistem.   

5. Target pengguna ialah pegawai koperasi yang nantinya akan 

menggunakan aplikasi penjualan pada Koperasi Pegawai Negeri Al-

Ikhlas Kementerian Agama Sidenreng Rappang  

D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian mengenai aplikasi penjualan pada koperasi yang telah 

diteliti dan dirancang sebelumnya : 

Abdillah (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan sistem 

simpan pinjam pada koperasi guru sekolah (KGS) kecamatan sawangan” 

penelitian ini berisi tentang menganalisa, merancang, dan mengembangkan sistem 

informasi simpan pinjam KGS yang dapat membantu mempermudah dan 

mempercepat proses pendataan  simpanan, pinjaman, penarikan dan angsuran 

Kosasi (2014) dalam skripsinya “Pembuatan sistem informasi penjualan 

berbasis web untuk memperluas pangsa pasar” penelitian ini berisi tentang 

menghasilkan sistem informasi penjualan berbasis web sebagai sarana untuk 

memperluas pangsa pasar melalui transformasi proses bisnis kearah digitalisasi, 

mobilitas modal, dan liberalisasi produk dan jasa. 

Karyadiputra (2016) teknologi dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul 

“Aplikasi sistem Informasi koperasi berbasis jasa keuangan syariah” penelitian ini 
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berisi tentang merancang sistem informasi koperasi berbasis syariah untuk 

mengoptimalkan dalam pengolahan data simpan pinjam secara manual menjadi 

terkomputerisasi. 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

aplikasi penjualan koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Sidenreng 

Rappang yang menyajikan informasi produk yang tersedia untuk dijual ke 

masyarakat luar dan menampilkan laporan keuangan kepada pegawai 

koperasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi dunia akademik 

Dapat menjadi suatu acuan untuk dijadikan sebagai 

referensi ketika akan melakukan penelitian dengan judul yang 

sama. 

b. Bagi Koperasi Al-Ikhlas  

Dapat menjadi alternatif untuk mempermudah proses 

pembelian dan penjualan, juga mempermudah pegawai koperasi 

dalam memperoleh data keuangan, data barang masuk dan data 

barang keluar. 

c. Bagi Penulis 
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Memperluas wawasan dan mengembangkan daya nalar 

untuk dapat menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pegawai 

mengenai koperasi pegawai negeri (KPN), serta sebagai bentuk 

kontribusi kepada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

khususnya di Jurusan Teknik Informatika dan sebagai kelengkapan 

syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Keislaman 

Dalam Al-Quran telah dibahas dengan jelas ayat tentang perdagangan. 

Allah SWT berfirman QS. An-Nisa 4:29. 

ٓأَيُّهَا لَُكمْبَۡيىَُكمْبِْْٱلَِّذيهَْْيََٰ ْأَۡمَىَٰ ْتَۡأُكلُٓىا  ََْل ِطلَِْءاَمىُىا  َْعهْْٱۡلبََٰ َزةً ْتَِجَٰ ْتَُكىَن ْأَن ٓ إَِلَّ

ْ ْإِنَّ َْوََلْتَۡقتُلُٓىا ْأَوفَُسُكۡم  ىُكۡم  َْتََزاٖضْمِّ اْْٱّللَّ  َكاَنْبُِكۡمَْرِحيما

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. ( Kementerian Agama RI 2017 ) 

Penjelasan Tentang Ayat Tersebut adalah “Wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. 

Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. 

Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. 

Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu 

nafsu. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.”.(Shihab, 2009) 

Ayat diatas menjelaskan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah 

dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk 

memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, 
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kecuali telah sejalan dengan syariat dan pengahasilan yang dihalalkan yang 

bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian 

membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian 

dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang 

Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah 

melarang kalian melakukanya. 

 

 
B. Koperasi 

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan 

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.  

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, 

koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas 

kekeluargaan ( Listyaningrum 2015). 

C. Website 

Website adalah halaman web di internet yang menyediakan informasi. 

Alamat dari website, biasanya ditunjukan berdasarkan URL-nya. Sebuah tempat 

yang berada dalam world wide webdimana lembar web merupakan sebuah media 

untuk dapat menyebarkan informasi individual, kelompok, suatu badan atau 
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lembaga. Halaman pembuka ini sebenarnya merupakan sebuah web page yang 

mewakili sekian banyak web page-web page lain yang terdapat pada suatu 

lingkungan situs web. Biasanya halaman pertama ini berisi tentang apa dan siapa, 

dari suatu perusahaan atau organisasi pemilik website. Dan pada halaman pertama 

ini juga sering memiliki link-link yang membawa ke page-page lainnya dari  

sebuah situs web. Website responsive merupakan teknik yang digunakan untuk 

membuat layout menyesuaikan diri dengan tampilan device pengunjung, baik dari 

resolusi dan orientasinya. Agar tampilan pada desktop berbeda dengan tampilan 

pada smartphone.  Dengan teknik desain  responsive ini maka tidak perlu sebuah 

web development untuk membuat banyak tampilan dalam satu situs (Sudirman, 

2017). 

D. PHP 

PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web dimana 

sistem yang diterapkan adalah pada sisi server side. PHP dapat disisipkan diantara 

Script-Script bahasa HTML dan arena bahasa server side lainnya, dengan itu maka 

PHP akan dieksekusi secara langsung pada server. Sedangkan browser akan 

mengeksekusi halaman web tersebut melalui server yang kemudian akan 

menerima tampilan “hasil jadi” dalam bentuk HTML, sedangkan kode PHP itu 

sendiri tidak akan dapat terlihat. (Haryana, 2008) 

E. HyperText Markup Language 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi 

di dalam sebuah penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang 
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ditulis kedalam berkas format  ASCII agar  dapat  menghasilkan tampilan wujud 

yang terintegerasi.  Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak, 

pengolah kata  dan disimpan kedalam format  ASCII normal  sehingga  menjadi 

home page dengan perintah-perintah HTML.  Bermula dari  sebuah bahasa yang 

sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut 

dengan  SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah 

standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat 

ini  merupakan  standar  internet yang  didefinisikan  dan  dikendalikan 

penggunaannya  oleh  World Wide Web Consortium (W3C).  HTML dibuat  oleh 

kolaborasi Caillau TIM dengan Berners-lee robert ketika mereka bekerja di 

CERN pada  tahun  1989  (CERN  adalah  lembaga  penelitian  fisika  energi  

tinggi di Jenewa). (Syarif dan Harison, 2016) 

F. Cascading Style Sheet 

Cascading Style Sheet (CSS) adalah bahasa-bahasa yang 

merepresentasikan halaman web. Seperti warna, layout, dan font. Dengan 

menggunakan CSS, seorang web developer dapat membuat halaman web yang 

dapat beradaptasi dengan berbagai macam ukuran layar. Pembuatan CSS biasanya 

terpisah dengan halaman HTML. Meskipun CSS dapat disisipkan di dalam 

halaman HTML. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pengaturan halaman 

HTML yang memiliki rancangan yang sama. 

G. Framework 

Framework adalah kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam 

class dan function-function dengan fungsi masing-masing untuk mempermudah 
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developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax program yang 

sama berulang-ulang serta dalam menghemat waktu. ( Destiningrum dan Adrian, 

2017 )  

H. Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara 

responsive. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan 

ukuran layar dari browser yang kita gunakan baik itu desktop, tablet, ataupun 

mobile device. Fitur ini bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan sesuai dengan 

keinginan kita sendiri. Sehingga kita bisa membuat web untuk tampilan desktop 

saja dan apabila dirender oleh mobile browser maka tampilan web yang kita buat 

tidak bisa beradaptasi sesuai layar. Dengan bootstrap kita juga bisa membangun 

web dinamis ataupun statis. (Effendy dan Nuqoba, 2016) 

I. Database 

Database adalah kumpulan struktur data (informasi) yang disimpan secara 

terorganisasir, sehingga dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. 

Dalam satu tampilan, database dapat diklasifikasikan menurut jenis konten:  

bibliografi, teks, numerik, atau gambar. Seperti halnya dengan facebook, mereka 

menyimpan data para user-nya berdasarkan klasifikasi tertentu, seperti profile 

(termasuk nama, usia/tanggal lahir, dll), koleksi file multimedia (seperti foto, 

video, dll), negara, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pengertian data 

base diartikan sebagai basis data. Yang menunjukan kepada sumber atau tempat 

dikumpulkannya banyak data yang berbeda. Hingga saat ini istilah tersebut di 

adopsi di berbagai lini. Seperti di universitas, ada database mahasiswa, dosen, 
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pekerja, dll. Di dunia bisnis atau perusahaan, mencakup database produk, 

karyawan, catatan keuangan, dll. Setiap bidang ini akan memiliki berbagai 

kategori yang relevan dengan informasi yang tersimpan di dalamnya.  Database 

pada awalnya relatif flat, artinya mereka hanya terbatas pada baris dan kolom 

yang sederhana, yang hanya dapat menyimpan teks atau data numerik, seperti 

spreadsheet. Namun, dalam perkembangannya, saat ini database memungkinkan 

pengguna menyimpan tipe data lain seperti klip suara, gambar, dan video. Selain 

itu hingga saat ini, database memiliki berbagai jenis yang berbeda, yang tentunya 

sesuai dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. (Jusman, 2016) 

J. MySQL 

Mysql adalah database server open source yang cukup popular 

keberadaannya. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, membuat software 

database ini banyak digunakan oleh praktisi untuk membangun suatu project. 

(Firman, 2016 ). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu  dari jenis penelitian 

yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kegiatan penelitian ini meliputi 

pengumpulan data, analisis data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan 

suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan objek penelitian adalah Koperasi 

Pegawai Negeri Al-Ikhlas yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yang merupakan 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

D. Sumber Data 

 Metode pengumpulan data  yang penulis lakukan adalah dengan cara studi 

pustaka, yaitu  melakukan pengumpulan data dengan mempelajari referensi buku-

buku, artikel dan internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data, yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pengolahan data, 

maupun dengan masyarakat. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan 

penelitian lain yang digunakan sebagai dasar landasan kegiatan 

penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran dari rumusan 

masalah. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(Software) yang digunakan sebagai alat pendukung dalam melaksanakan 

penelitian dan merancang aplikasi. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini 

adalah Laptop Asus Vivobook A442U 

a. Processor Intel Core’i7-7500U 

b. RAM 4 GB 

c. HDD 1 TB 
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2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi Windows 10 Pro 64 bit 

b. XAMPP 

c. Sublime 64 bit 

d. Photoshop Cs6 

e. Browser 

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 

pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : 

a.  Reduksi Data 

 Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai 

dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka. 

b. Koding data  

 Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan 

penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara 

memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
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2. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 

yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan 

mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber 

datanya tetap dapat ditelusuri. 

H. Metode Perancangan Sistem 

 Pada penelitian ini metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 

metode waterfall. Dimana metode waterfall merupakan salah satu metode dalam 

system development live cycle (SDLC) yang mempunyai ciri khas pengerjaan 

setiap fase yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase 

selanjutnya. Atau dengan kata lain metode waterfall merupakan pengerjaan dari 

suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Adapun langkah-

langkah metode waterfall yaitu :  
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Gambar III. 1 Model Waterfall (Sasmito, 2017) 

1. Analisa kebutuhan 

Tahap analisis ini bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna 

dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada (sebelum diterapkan 

sistem yang baru). 

2. Desain sistem 

Tahap desain ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi detail dari 

komponen-komponen sistem (manusia, hardware, software, network, dan 

data ) dan produk-produk informasi yang sesuai dengan tahap analisis. 

3. Penulisan kode program 

Penulisan kode program merupakan penerjemahan desain dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Penulisan kode program ini 

dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang 

diminta oleh pengguna. Tahapan inilah yang menjadi tahapan secara nyata 

dalam mengerjakan suatu sistem. 
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4. Implementasi sistem 

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian 

sistem yang sesuai dengan perancangan awal serta membuat prototype 

untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian 

dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem. 

5. Penerapan program dan pemeliharaan 

Tahapan perawatan ( maintenance ) dilakukan ketika sistem sudah 

dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi, dan 

perubahan ( perbaikan ) bila diperlukan. 

I. Teknik Pengujian Sistem 

  Metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black box. Digunakan 

untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 

Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang 

dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada 

tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari 

keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan 

pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan kesalahannya. 

No Data masukan Data yang diharapkan 

1. Login 

Menampilkan halaman login dengan mengisi username dan 

password untuk masuk ke halaman lain sesuai dengan hak 

akses masing-masing. 

2. Form daftar 
Menampilkan form untuk membuat akun sesuai dengan hak 

akses masing-masing. 
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3. Produk 

Menampilan halaman untuk menambah produk, 

mengurangi produk, dan mengedit deskripsi produk yang 

akan dijual oleh admin. 

4. 
Tambah 

produk 

Menampilkan form untuk menambah produk yang akan 

dijual oleh admin. 

5. Edit produk 
Menampilkan form untuk mengedit deskripsi produk yang 

sudah ada di koperasi oleh admin. 

6.  Pembelian 
Menampilkan daftar informasi tentang pembelian yang 

telah dilakukan oleh pelanggan oleh admin. 

7.  
Detail 

penjualan 

Menampilkan informasi detail tentang pembelian yang 

telah dilakukan oleh pelanggan pertransaksi oleh admin. 

8. 
Bukti 

pembayaran 

Menampilkan informasi tentang bukti pembayaran 

pelanggan oleh admin. 

9. Laporan 
Menampilkan halaman laporan penjualan yang telah 

dilakukan oleh admin. 

10. Daftar akun 
Menampilkan halaman untuk mengedit dan menghapus 

akun pelanggan oleh admin. 

11. Daftar produk  
Menampilkan halaman untuk memilih produk oleh 

pelanggan. 

12. Detail produk Menampilkan halaman detail dari produk oleh pelanggan. 

13. Keranjang 
Menampilakan produk-produk yang telah dipilih oleh 

pelanggan.  

14. Checkout 
Menampilkan produk-produk yang akan dibayar oleh 

pelanggan. 

15. Nota 
Informasi produk-produk yang telah dipesan oleh 

pelanggan 

16. Pembayaran 
Menampilkan form pembayaran untuk mengirim bukti 

pembayaran yang telah dilakukan di bank oleh pelanggan. 

Tabel III. 1 Rancangan uji Blackbox 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Aplikasi Yang Sedang Berjalan 

Dalam tahap dan proses yang perlu dilakukan untuk mengembangkan suatu 

sistem adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan dan mencari masalah 

yang terjadi pada suatu sistem. Kemudia dijadikan landasan untuk perancangan 

sistem dan proses yang baru. 

Analisis sistem adalah proses pemecahan suatu masalah pada sistem yang 

telah ada dan memecah masalah kompleks menjadi bagian – bagian kecil 

sehingga bisa lebih mudah dipahami. Tujuan dari tahap analisis sistem ini 

merupakan tahap yang sangat penting dan sangat kritis, dikarenakan tahap yang 

dilakukan harus betul-betul menganalisis masalah yang sehingga tidak akan 

menimbulkan masalah dalam sistem yang ingin diusulkan selanjutnya atau yang 

telah direncanakan. 

Adapun sistem atau metode yang sedang berjalan hingga saat ini adalah proses 

pemesanan barang pada koperasi yang masih terbilang manual, dikarnakan para 

pembeli atau pelanggan harus datang ke koperasi untuk melakukan pemesanan 

barang seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini : 
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MENERIMA PESANAN

MENGECEK KETERSEDIAAN BARANG

MENYEDIAKAN PEMESANAN

MENGHITUNG DATA 
KEUANGAN SECARA MANUAL

DATANG KE KOPERASI

MELAKUKAN PEMESANAN

MENDAPATKAN PESANAN

KELUAR DARI KOPERASI

PEGAWAI

PELANGGAN

 

Gambar IV. 1 Analisis sistem yang sedang berjalan 

Pada Gambar IV.1 diatas menjelaskan alur atau proses yang terjadi yang 

dapat dilakukan oleh para pegawai maupun para pelanggan. Dapat dilihat bahwa 

para pelanggan hanya dapat melakukan pemesanan dan pengecekan barang 

dikoperasi, tanpa mengetahui ketersediaan barangnya terlebih dahulu dirumah. 

Sedangkan para pengawai harus memeriksa ketersedian barang satu persatu dan 

melakukan perhitungan keuangan secara manual. 
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B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Analisis sistem yang diusulkan merupakan sebuah penguraian suatu 

sistem yang utuh sebelumnya dan memberikan evaluasi dan mengembangkan 

sistem sebelumnya agar analisis permasalahan dapat. Adapun proses analisis 

sistem yang diusulkan dalam metode pembelajaran yang berbeda pada sistem 

sebelumnya yakni pada gambar flowmap diagram dibawah ini: 

Membuka aplikasi

Mulai

Selesai

Memilih menu 
pemesanan

Menampilkan menu 
pemesanan

Menampilkan Menu 
Aplikasi

Memillih barang
Menampilkan barang 

Pesanan

Melakukan pemesanan Konfirmasi pemesanan

Melakukan 
pembayaran

Pemesanan Selesai

 

Gambar IV. 2 Analisis sistem yang diusulkan 
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Pada gambar IV.2 flowmap diagram sistem yang diusulkan diatas 

menjelaskan bahwa pengguna (user) membuka sebuah aplikasi, sistem akan 

menampilkan berbagai menu yang ada dalam aplikasi yang telah disediakan. 

Kemudian pengguna memilih ketegori yang telah disediakan, namun pada 

flowmap diatas menjelaskan alur proses pemesanan barang pada aplikasi tersebut, 

sehingga para pengguna mudah dalam menggunakan, dan dapat meningkatkan 

efisiensi waktu. 

1. Analisis Masalah 

Berdasarkan analisis sistem sebelumnya dan berdasarkan 

perkembangan teknologi saat ini, maka pentingnya teknologi mendukung 

dan membantu kita dalam proses sehari-hari terutama dalam proses jual 

beli yang dapat mempermudah para pelanggan dalam memesan barang 

yang diinginkannya. Pada proses pemesanan yang saat ini tengah berjalan 

diketahui bahwa setiap proses yang dilakukan masih bersifat manual. 

Sehingga kadang data yang diperlukan masih harus dicari satu persatu atau 

kadang kala data tersebut rusak atau hilang. Selain itu proses pemesanan 

yang masih mengharuskan para pelanggan yang ingin memesan barang 

masih harus ke koperasi terlebih dahulu tanpa dapat mengetahui 

ketersedian barang yang mereka inginkan sebelumnya. 
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2. Analisis Kebutuhan 

a. Analisis Kebutuhan Non Fungsional  

Dalam analisis kebutuhan non fungsional menggambarkan 

kebutuhan sistem yang memfokuskan pada perilaku yang dimiliki oleh 

sistem. Kebutuhan analisis non fungsional antara lain perangkat keras 

(Hardware), perangkat lunak (Software), serta pengguna (user) sebagai 

penunjang kebutuhan analisis perancangan sistem yang akan diterapkan 

pada suatu sistem. Dalam tahap analisis pemesanan barang. 

b. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis Kebutuhan Fungsional ini mencakup kebutuhan-kebutuhan 

apa saja yang akan dimasukkan pada fitur atau aplikasi yang akan dibuat 

dan dikembangkan. Dalam tahap ini hal-hal yang perlu saja yang 

dimasukkan kedalam sebuah game agar analisis dan rencana game bisa 

berjalan sesuai analisis kebutuhan. 

C. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan tahap analisis yang 

diusulkan tujuannya agar analisis sebelumnya bisa dibuatkan melalui rancangan 

sistem yang baru. Perancangan dapat didefinisikan sebagai perencanaan, 

pembuatan alur sistem dan sketsa dari beberapa rancangan dan elemen agar 

menjadi utuh sebuah sistem yang baru dan mudah dipahami. Dalam hal ini model 

yang digunakan untuk pembuatan aplikasi pemesanan barang  adalah model UML 

(Unifed Modeling Language). Tahap pemodelan ini lebih mudah dipahami dan 

dimengerti, berikut dibawah ini tahap pemodelan analisis UML. 
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1. Analisis pengguna 

a. Use case diagram 

Dalam tahap pemodelan UML (Unifed Modeling Language) adalah 

tahap yang pertama yang merupakan gambaran awal skenario dari 

interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam hal ini peran pengguna 

bagaimana menggunakan fitur atau sistem yang ada pada aplikasi tersebut. 

LOGIN APLIKASI

MENGELOLA DATA BARANG

KONFIRMASI PEMESANAN

MENGELOLA DATA KEUANGAN

LOG OUT

LOGIN

MELIHAT DATA BARANG

MELAKUKAN PEMESANAN

LOG OUT

PEGAWAI

PELANGGAN

BUAT AKUN

BUAT AKUN

 

Gambar IV. 3 Use case diagram 
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Pada Gambar IV.3 diatas menjelaskan langkah-langkah interaksi 

antara pengguna dengan aplikasi. Dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat 

dilakukan oleh admin maupun user atau pelanggan. 

b. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan worlflow 

(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem 

bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem. Activity diagram juga mempunyai peran sebagai flowchart tetapi 

bedanya dengan flowchart adalah activity diagram dapat mendukung perilaku 

paralersedangkan flowchart tidak bisa. Dapat dilihat dalam gambar sebagai 

berikut : 

1) Activity diagram membuat akun 

MENU LOGIN MEMILIH MENU BUAT AKUN

MELAKUKAN REGISTRASILOGIN

MENAMPILKAN MENU UTAMA

 

Gambar IV. 4 Activity diagram membuat akun 
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Pada gambar IV.4 membuat akun menjelaskan tahap-tahap 

pembuatan akun untuk melakukan login, dalam tahap pertama user 

memilih menu membuat akun setelah itu user melakukan registrasi agar 

mendapatkan akun sehingga dapat digunakan untuk login agar dapat 

masuk ke menu utama. 

2) Activity diagram mengelola data barang 

MENAMPILKAN MENU UTAMA MEMILIH MENU BARANG

MENAMPILKAN MENU BARANGMENGECEK DATA BARANG

MENGUBAH DATA BARANG

 

Gambar IV. 5 Activity diagram mengelola data barang 
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Pada gambar IV. 5 untuk melakukan pengelolaan data barang 

terlebih dahulu admin memilih menu barang, kemudian mengecek 

ketersediaan barang, lalu menyesuaikan dengan barang yang ada didalam 

gudang kemudian data barang tersebut diinput agar nantinya para 

pelanggan dapat mengetahui jumlah barang terbaru yang disediakan di 

koperasi. Selain mengubah jumlah barang admin juga dapat mngubah atau 

mendambakan data barang baru, sehingga nantinya para pelanggan dapat 

mengecek apa-apa saja barang baru yang ada di koperasi. 

3) Activity diagram menu konfirmasi pemesanan 

MENAMPILKAN MENU UTAMA MEMILIH MENU PESANAN

MENAMPILKAN DATA PESANANMENERIMA PEMBAYARAN

KONFIRMASI PEMESANAN

 

Gambar IV. 6 Activity diagram menu konfirmasi pemesanan 
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Berdasarkan gambar IV. 6 diatas, dapat dilihat alur dari sistem 

pada saat hendak melakukan konfirmasi pemesanan yang dikukan oleh 

pelanggang. Terlebih dahulu admin mengecek memilih menu pembelian 

kemudian admin memeriksa daftar-daftar pemesanan yang terjadi pada 

saat itu, kemudian tahap selanjutnya yakni admin mengecek sebelum 

melakukan konfirmasi pemesanan kepada pelanggan. Hal ini guna 

memastikan apakah data sesuai agar nantinya tidak terjadi kekeliruan data. 

4) Activity diagram menu mengelola data keuangan 

MENAMPILKAN MENU UTAMA MEMILIH MENU KEUANGAN

MENAMPILKAN DATA KEUANGANMELIHAT DATA KEUANGAN

 

Gambar IV. 7 Activity diagram menu mengelola data keuangan 

Berdasarkan gambar IV.7 menampilkan aktivitas yang terjadi 

pada saat admin sedang melakukan pengolahan data keuangan. Dapat 
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dilihat step yang pertama dilakukan yakni terlebih dahulu admin memilih 

menu keuangan, maka akan tampil data keuangan yang tertera dalam 

aplikasi, proses pengilahan keuangan ini tidak hanya sekedar hitung-

menghitung jumlah hasil penjual melalui aplikasi. Namun, aplikasi ini 

juga mampu menampikan data-data keuang berdasarkan waktu, bulan dan 

bahkan tahun yang diinginkan oleh admin. Sehingga admin tidak repot 

lagi mencari data-data secara satu persatu dalam berkas. 

5) Activity diagram melihat data barang 

MENAMPILKAN MENU UTAMA MEMILIH MENU BARANG

MENAMPILKAN DATA BARANGMENGECEK KETERSEDIAAN BARANG

 

Gambar IV. 8 Activity diagram melihat data barang 
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Berdasarkan gambar IV.8 diatas menampikan aktifitas diagram 

pada saat user maupun admin melakukan pengecekan barang. Hal pertama 

yang dilakukan yakni user memilih menu barang, agar aplikasi dapat 

menampilkan barang-barang apa saja yang tersedia dalam aplikasi 

tersebut, sehingga admin maupun user dapat mengetahui barang yang 

tersedia maupun yang telah habis di aplikasi tersebut. Hal itu membantu 

para pelanggan agar tidak lagi jauh-jauh datang kekoperasi untuk 

mengecek barang yang ia inginkan, namun bisa juga dicek dirumah. 

6) Activity diagram melakukan pemesanan  

MENAMPILKAN MENU BARANG MENGECEK DATA BARANG

REGISTRASI PEMESANANBARANG DIPESAN

 

Gambar IV. 9 Activity melakukan pemesanan 
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Pada gambar IV.9 menjelaskan mengenai aktifitas pada saat user 

atau pelanggan melakukan pemesanan barang menggunakan aplikasi. 

Langkah pertama yang dilakukan yakni user memilih menu barang, guna 

untuk mengecek ketersedian barang yang dijual dan juga mengecek barang 

apa saja yang ingin dibeli oleh user sebelum melakukan pemesanan. 

Selajuntnya user melakukan pemesanan dan akan muncul jumlah 

pembayaran serta nomor rekening yang nantinya dapat digunakan oleh 

para pengguna pada saat melakukan pembayaran. 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan disekitar sistem berupa message terhadap waktu. Berikut adalah 

squence diagram sistemyang akan dibuat : 

1) Sequence diagram Membuat akun 

USER MENU LOGIN
MEMBUAT 

AKUN
MENU UTAMA

Memilih menu login

Memilih menu registrasi

Kembali / Berhasil membuat akun

Berhasil login

Log out

 

Gambar IV. 10 Sequence diagram membuat akun 
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Pada Gambar IV.10 diatas tahap pertama Sequence Diagram sistem akan 

menampilkan tampilan login ketika ingin masuk ke aplikasi tersebut, jika user 

telah memiliki akun maka user sisa mengisikan user serta password yang ada pada 

akunnya. Namun jika user belum memiliki akun terlebih dahulu user diharuskan 

melakukan registrasi pembuatan akun. Dengan cara memilih atau menklik tombol 

pembuatan akun, maka sistem akan mengarahkan ke halaman pembuatan akun. 

Apabila halaman pembuatan akun telah muncul maka user mengisikan data-data 

yang dibutuhakan terlebih dahulu sebelum menekan tombol pembuatan akun. Jika 

pengisian data telah selesai maka selanjutnya user menekan tombol pembuatan 

akun. Maka secara otomatis akun anda telah selesai dibuat dan otomatis kembali 

ke halaman login dan selanjutnya user memasukan username dan password agar 

bisa login atau masuk kedalam aplikasi. 

2) Sequence diagram mengelola data barang 

USER MENU UTAMA MENU BARANG BARANG MASUK

Login

Memilih menu barang

Kembali ke menu utama

Log out

Kembali ke menu barang

Memilih barang masuk

BARANG KELUAR

Memilih barang keluar

kembali ke menu barang

 

Gambar IV. 11 Sequence diagram mengelola data barang 

Pada gambar IV.11 terlihat sequence diagram pengolahan data barang, 

adapun langkah awal untuk mengolah data barang yakni admin memilih menu 

barang, maka akan muncul deretan data-data barang yang ada dalam aplikasi. 
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Kemudian admin mengecek ketersedian barang dan mencocok dengan jumlah 

barang yang tersediah. Setelah data-data yang dimasukan telah cocok maka 

admin menekan tombol perbaharui agar data yang dimasukan tadi tersimpan di 

database. Untuk mengetahui barang yang masuk tinggal menekan tombol 

barang masuk, maka secara otomatis data barang mengenai barang yang masuk 

akan muncul begitupun barang yang keluar. Selain memperbaharu atau 

mengubah data barang, admin juga dapat menambahkan jenis barang baru yang 

kekoperasi. Sehingga para user atau pelanggan dapat mengetahui barang apa 

saja yang baru memalui aplikasi. 

3) Sequence diagram konfirmasi pemesanan 

USER MENU UTAMA MENU PESANAN MENU PESANAN

Login

Memilih menu pesanan

Kembali ke menu utama

Log out

Kembali ke menu utama

Melakukan konfirmasi pesanan

 

Gambar IV. 12 Sequence diagram konfirmasi pemesanan 

Berdasarkan gambar IV.12 diatas menjelaskan mengenai alus sequence 

diagram dari konfirmasi pemesanan yang dilakukan oleh admin. Hal yang 

pertama dilakukan yakni pada saat admin berhasil login maka tang tampil 

pertama kali ada menu utama, kemudian admin memilih menu pemesanan 

maka akan muncul daftar pesanan. Maka admin mengecek untuk memastikan 
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data-data yang dimasukan benar. Setelah itu barulah dapat melakukan 

konfirmasi pemesanan barang agar memberikan notifikasi pemesanan kepada 

user bahwa pesanan yang dilakukan telah diterima.  

4) Sequence diagram menu mengelola keuangan 

USER MENU UTAMA MENU KEUANGAN MENU KEUANGAN

Login

Memilih menu keuangan

Kembali ke menu utama

Log out

Kembali ke menu utama

Mengecek data keuangan

 

Gambar IV. 13 Sequence diagram menu mengelola keuangan 

Pada gambar IV.13 terlihat sequence diagram dari menu pengelolaan 

keuangan. Tahap awal yang dilakukan untuk mengelolah keuangan yakni 

admin memilih menu keuangan maka akan muncul daftar penjualan yang telah 

terjadi. Untuk menampilkan data keungan perbulannya admin hanya perlu 

mencari berdasarkan bulan penjualannya saja. Ini menghemat banyak waktu 

dikarenakan pegawai tidak perlu lagi mencari data yang masih berupa kertas. 

5) Sequence diagram melihat data barang 
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USER MENU UTAMA MENU BARANG

Login

Memilih menu barang

Kembali ke menu utama

Log out

 

Gambar IV. 14 Sequence diagram melihat data barang 

Pada gambar IV.14 menampilkan diagram melihat data barang, langkah-

langkah yang digunakan untuk melihat data barang yakni. Pertama user 

maupun admin hanya perlu memilih menu barang yang tersedia pada aplikasi, 

maka akan otomatis muncul daftar barang yang tersedia pada aplikasi tersebut.  
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6) Sequence diagram melakukan pemesanan 

USER MENU UTAMA MENU BARANG MENU PEMESANAN

Login

Memilih menu barang

Kembali ke menu utama

Log out

Berhasil melakukan pemesanan

Melakukan pemesanan

 

Gambar IV. 15 Sequence diagram melakukan pemesanan 

Pada gambar IV.15 diatas menampilkan sequence diagram melakukan 

pemesanan. Sebelum melakukan pemesanan, pertama-tama user memilih menu 

barang, maka akan muncul daftar barang yang tersedia dalam aplikasi tersebut. 

Setelah itu user memilih barang-barang dan menambahkannya sebagai daftar 

belanjaan. Setelah daftar belanjaan telah dipilih, selanjutnya user menekan 

tombol pemesanan maka otomatis akan muncul daftar harga yang harus di 

bayar oleh user beserta nomor rekening untuk melakukan pembayaran. 
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d. Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

pelanggan

id_pelangganPK

email_pelanggan

password_pelaggan

nama_pelanggan

telepon_pelanggan

pembelian

id_pembelianPK

id_pelanggan

tanggal_pembelian

total_pembelian

produk

id_produkPK

nama_produk

harga_produk

berat_produk

foto_produk

deskripsi_produk

admin

id_adminPK

username

password

nama_lengkap

pembelian_produk

id_pembelian_produkPK

id_pembelian

id_produk

jumlah

 

Gambar IV. 16 Class diagram 
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2. Perancangan struktur tabel 

Tabel-tabel yang terdapat dalam basis data yang digunakan dalam aplikasi 

penjualan koperasi Al-Ikhlas kementerian agama Sidenreng Rappang adalah 

sebagai berikut :    

 

a. Tabel admin 

Nama Type Size Ket 

id_admin int 11 Primary 

username varchar 100 - 

password varchar 100 - 

nama_lengkap varchar 100 - 

Tabel IV. 1 Tabel admin 

 

b. Tabel ongkir 

Nama Type Size Ket 

id_ongkir int 5 Primary 

nama_tempat varchar 100 - 

tarif int 11 - 

Tabel IV. 2 Tabel Ongkir 
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c. Tabel pelanggan 

Nama Type Size Ket 

id_pelanggan int 11 Primary 

email_pelanggan varchar 100 - 

password_pelanggan varchar 50 - 

nama_pelanggan varchar 100 - 

telepon_pelanggan varchar 25 - 

alamat_pelanggan text - - 

Tabel IV. 3 Tabel pelanggan 

 

d. Tabel pembayaran 

Nama Type Size Ket 

id_pembayaran int 11 Primary 

id_pembelian int 11 - 

nama varchar 255 - 

bank varchar 255 - 

jumlah int 11 - 

tanggal date - - 

bukti varchar 255 - 

Tabel IV. 4 Tabel pembayaran 
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e. Tabel pembelian 

Nama Type Size Ket 

id_pembelian int 11 Primary 

id_pelanggan int 11 - 

id_ongkir int 11 - 

tanggal_pembelian date - - 

total_pembelian int 11 - 

nama_tempat varchar 100 - 

tarif int 11 - 

alamat_pengiriman text - - 

status_pembelian varchar 100 - 

Tabel IV. 5 Tabel pembelian 

f. Tabel produk 

Nama Type Size Ket 

id_produk int 11 Primary 

nama_produk varchar 100 - 

harga_produk int 11 - 

berat_produk int 11 - 

foto_produk varchar 100 - 

deskripsi_produk text - - 

stok_produk int 11 - 

Tabel IV. 6 Tabel produk 
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g. Tabel pembelian_produk 

Nama Type Size Ket 

id_pembelian_produk int 11 Primary 

id_pembelian int 11 - 

id_produk int 11 - 

jumlah int 11 - 

nama varchar 100 - 

harga int 11 - 

berat int 11 - 

subberat int 11 - 

subharga int 11 - 

Tabel IV. 7 pembelian_produk 

  

3. Perancangan Interface 

Perancangan interface atau biasa disebut tampilan antarmuka pada 

aplikasi, merupakan bagian yang paling terpenting saat merancang sebuah 

aplikasi agar memberikan kenyamanan kepada pengguna atau user yang 

menggunakan aplikasi tersebut. Berikut dibawah ini tampilan perancangan 

aplikasi Jual Beli Di Koperasi.  

 

 

 



 

 

46 

 

a. Rancangan Form Login 

Pada Gambar IV.17, rancangan form login terdapat dua form yaitu 

form untuk memasukkan username dan form untuk memasukkan 

password, dan juga satu tombol untuk memproses kecocokannya.  

 

Gambar IV. 17 Rancangan Form Login 

 

b. Rancangan Form Membuat Akun 

 Pada Gambar IV.18, rancangan membuat akun akan ada beberapa form 

yang harus di isi sesuai dengan kebutuhan informasi user. 

 

Gambar IV. 18 Rancangan Form Membuat Akun 
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c. Rancangan Menu Produk Admin 

 Pada gambar IV.19, rancangan menu produk admin adalah menu yang 

menampilkan produk-produk yang akan dijual dikoperasi. Pada menu ini 

kita dapat menambah, mengubah, menghapus produk yang akan dijual. 

 

Gambar IV. 19 Rancangan Menu Produk Admin 

 

d. Rancangan Halaman Tambah Produk Admin 

Pada gambar IV.20, rancangan halaman tambah produk adalah 

tampilan untuk mengisi form tentang produk yang akan ditambah.  

 

Gambar IV. 20 Rancangan Halaman Tambah Produk Admin 
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e. Rancangan Halaman Edit Produk Admin 

Pada gambar IV.21, rancangan halaman edit produk adalah 

tampilan form untuk mengedit atau mengubah informasi produk yang 

sudah ada. 

 

Gambar IV. 21 Rancangan Halaman Edit Produk Admin 

 

f. Rancangan Menu Pembelian Admin 

Pada gambar IV.22, rancangan menu pembelian adalah tampilan 

untuk informasi belanja user, disini juga terdapat fitur untuk melihat detail 

informasi tentang pembelian pelanggan dan juga fitur untuk konfirmasi 

pembayarannya.  
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Gambar IV. 22 Rancangan Menu Pembelian Admin 

 

g. Rancangan Halaman Detail Penjualan Admin 

Pada gambar IV.23, rancangan halaman detail penjualan adalah 

tampilan untuk mengetahui informasi penjualan yang dilakukan oleh user 

tersebut. 

 

Gambar IV. 23 Rancangan Halaman Detail Penjualan Admin 
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h. Rancangan Halaman Bukti Pembayaran Admin 

Pada gambar IV.24, rancangan halaman bukti pembayaran adalah 

tampilan untuk melihat informasi pembayaran dan bukti pembayaran 

pelanggan. 

 

Gambar IV. 24 Rancangan Halaman Bukti Pembayaran Admin 

 

i. Rancangan Menu Laporan Admin 

Pada gambar IV.25, rancangan menu laporan adalah tampilan 

untuk laporan produk-produk yang telah terjual dan total penghasilan dari 

tanggal mulai sampai tangal selesai. 

 

Gambar IV. 25 Rancangan Menu Laporan Admin 
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j. Rancangan Menu Pelanggan Admin 

Pada gambar IV.26, rancangan menu pelanggan adalah daftar 

pelanggan yang telah melakukan registrasi akun. 

 

Gambar IV. 26 Rancangan Menu Pelanggan Admin 

 

k. Rancangan Daftar Produk Pelanggan 

Pada gambar IV.27, rancangan daftar produk adalah tampilan 

daftar produk yang tersedia untuk dibeli oleh pelanggan. 

 

Gambar IV. 27 Rancangan Daftar Produk Pelanggan 
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l. Rancangan Detail Barang Pelanggan  

Pada gambar IV.28 rancangan detail barang adalah tampilan untuk 

melihat detail dari produk yang dijual, dan juga untuk membeli produk 

dengan jumlah banyak. 

 

Gambar IV. 28 Rancangan Detail Barang Pelanggan 

 

m.  Rancangan Keranjang Pelanggan 

Pada gambar IV.29, rancangan keranjang adalah tampilan untuk 

produk yang telah dipilih  atau siap dibeli untuk dibeli oleh pelanggan. 

 

Gambar IV. 29 Rancangan Keranjang Pelanggan 
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n. Rancangan Checkout Pelanggan 

Pada gambar IV.30, rancangan checkout adalah tampilan informasi 

barang yang akan segera dibayar dan pengisian form untuk detail 

pengiriman. 

 

Gambar IV. 31 Rancangan Checkout Pelanggan 

 

o. Rancangan Nota Pelanggan 

pada gambar IV.31, rancangan nota adalah tampilan detail 

informasi dalam satu pemesanan. 

 

Gambar IV. 32 Rancangan Nota Pelanggan 
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p. Rancangan Pembayaran Pelanggan 

Pada gambar IV.32 rancangan pembayaran pelangan adalah form 

pembayaran untuk mengunggah bukti pembayaran yang telah dilakukan di 

bank. 

 

Gambar IV. 33 Rancangan Pembayaran Pelanggan 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL 

A. Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan 

berdasarkan hasil analisis kedalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin 

serta penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya. 

1. Hasil Rancangan Sistem 

a. Tampilan Halaman Login 

 

Gambar V. 1 Tampilan Halaman Login 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.1 terdapat tampilan halaman login yang 

digunakan sebelum masuk kedalam website, pada halaman ini 

terdapat 2 textbox yang berfungsi untuk mengisi username dan 

password pengguna serta dua tombol yaitu tombol untuk login dan 

tombol untuk membuat akun agar dapat login ke dalam website.  
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b. Tampilan Halaman Pembuatan Akun 

 

Gambar V. 2 Tampilan Halaman Pembuatan Akun 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.2 terdapat tampilan formulir untuk 

membuat akun yang berguna untuk mengisikan data-data yang 

dibutuhkan untuk membuat akun. Pada halaman ini terdapat 

beberapa textbox untuk mengisikan data-data yang diperlukan dan 

satu tombol button yang digunakan untuk mengirimkan datanya ke 

admin. 

c. Tampilan Index Admin 

 

Gambar V. 3 Tampilan Index Admin 
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Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.3 terdapat tampilan index untuk. Pada 

halaman ini terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk 

memanggi fungsi lainnya. 

d. Tampilan Menu Produk Admin 

 

Gambar V. 4 Tampilan Menu Produk Admin 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.4 Terdapat tampilan menu produk, pada 

halaman ini digunakan oleh admin mengelolah produk baik itu 

menambah, mengubah atau bahkan menghapus produk. 

e. Tampilan Halaman Tambah Produk Admin 

 

Gambar V. 5 Tampilan Halaman Tambah Produk 
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Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.5 merupakan halaman untuk menambah 

produk. Pada tampilan ini terdapat beberapa formulir yang 

digunakan untuk mengisikan formulir yang diperlukan serta satu 

button yang digunakan admin untuk menambahkan produk 

kedalam database. 

f. Tampilan Halaman Tambah Stok Admin 

 

Gambar V. 6 Tampilan Halaman Tambah Stok Admin 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.6 merupakan halaman untuk menambah 

stok suatu produk. Pada tampilan ini terdapat formulir yang 

digunakan untuk mengisi data stok akan dijual serta satu button 

yang digunakan admin untuk membahkann stok produk kedalam 

database. 

g. Tampilan Halaman Ubah Barang Admin 

 

Gambar V. 7 Tampilan Halaman Ubah Barang Admin 

 

 

 

 



 

 

66 

 

Berikut adalah kode pembuatannya :  

 

Pada gambar V.7 terdapat tampilan halaman yang 

digunakan untuk mengubah data-data pada suatu produk yang 

sudah ada dalam database. Dalam tampilan ini terdapat formulir 

untuk mengubah data-data produk dan satu tombol untuk mengirim 

perubahan ke database. 
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h. Tampilan Halaman Menu Pembelian Admin 

 

Gambar V. 8 Tampilan Menu Pembelian Admin 

Berikut adalah kode pembuatannya :  

 

Dalam gambar V.8 diatas terdapat tampilan halaman menu 

pembelian. Dalam halaman ini admin dapat melakukan konfirmasi 

pembelian, tombol pembayaran akan otomoatis tersedia jika 

pelanggan telah melakukan pembayaran. Terdapat dua tombol 

yaitu detail dan pembayaran, tombol detail berfungsi untuk melihat 
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detail pembelian pelanggan, sedangkan tombol pembayaran 

berfungsi untuk melihat bukti pembayaran pelanggan. 

i. Tampilan Halaman Detail Pembelian Admin 

 

Gambar V. 9 Tampilan Halaman Detail  Pembelian Admin 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.9 terdapat tampilan halaman detail 

pembelian, pada halaman ini berfungsi menampilkan secara rinci 

mengenai pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. 

j. Tampilan Halaman Bukti Pembayaran Admin 

 

Gambar V. 10 Tampilan Halaman Bukti Pembayaran Admin 
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Berikut adalah kode pembuatannya :  

 

Pada gambar V.10 terdapat tampilan halaman bukti 

pembayaran, pada halaman ini berfungsi menampilkan secara rinci 

mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. 

k. Laporan Beli Barang 

 

Gambar V. 71 Tampilan Laporan Beli Barang 
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Berikut adalah kode pembuatannya : 

 

Pada gambar V.11 terdapat tampilan halaman laporan beli 

barang, pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan 

pembelian produk oleh admin. 
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l. Laporan Kas Harian 

 

Gambar V. 82 Tampilan Laporan Kas Harian 

 Berikut adalah kode pembuatannya : 
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Pada gambar V.12 terdapat tampilan halaman laporan kas 

harian, pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan 

keuangan setiap hari berdasarkan tanggal yang dipilih. 

m. Laporan Buku Kas 

 

Gambar V. 93 Tampilan Laporan Buku Kas 
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Berikut adalah kode pembuatannya : 



 

 

75 

 

 Pada gambar V.13 terdapat tampilan halaman laporan buku kas, 

pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan keuangan 

yang terjadi selama satu bulan. 

n. Laporan Untung Bulanan 

 

Gambar V. 104 Tampilan Laporan Untung Bulanan 
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Berikut adalah kode pembuatannya : 
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Pada gambar V.14 terdapat tampilan halaman laporan untung 

bulanan, pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan 

keuntungan berdasarkan bulan yang dipilih. 

o. Laporan Dana Tahunan 

 

Gambar V. 115 Tampilan Laporan Dana Tahunan 
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 Berikut adalah kode pembuatannya : 
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Pada gambar V.15 terdapat tampilan halaman laporan 

tahunan keuangan , pada halaman ini berfungsi untuk 

menampilkan laporan keuangan berdasarkan tahun yang dipilih. 

p. Laporan Stok Barang Tahunan 

 

Gambar V. 126 Tampilan Laporan Stok Barang Tahunan 

 Berikut adalah kode pembuatannya : 
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Pada gambar V.16 terdapat tampilan halaman laporan 

tahunan produk , pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan 

laporan produk yang tersisa berdasarkan tahun yang dipilih. 
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q. Laporan Piutang Tahunan 

 

Gambar V. 137 Tampilan Laporan Piutang Tahunan 

Berikut adalah kode pembuatannya : 

 

Pada gambar V.17 terdapat tampilan halaman laporan 

tahunan piutang , pada halaman ini berfungsi untuk menampilkan 

hutang pelanggan pada akhir tahun. 
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r. Tampilan Menu Pelanggan Admin 

 

Gambar V. 18 Tampilan Menu Pelanggan Admin 

Berikut adalah kode pembuatannya :  

 

Pada gambar V.18 terdapat tampilan halaman pelanggan, 

pada halaman ini admin dapat melihat pelanggan yang terdaftar di 

database. Selain itu admin juga dapat mengubah data pelanggan 

dan bahkan admin juga dapat menghapus data pelanggan yang 

diinginkan. 
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s. Tampilan Index Pelanggan 

 

Gambar V. 149 Tampilan Index Pelanggan 

Berikut adalah kode pembuatannya : 
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Pada gambar V.19 terdapat tampilan index untuk. Pada 

halaman ini terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk 

memanggi fungsi lainnya. 

t. Tampilan Menu Produk 

 

Gambar V. 20 Tampilan Menu Produk 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.20 terdapat tampilan menu barang yang 

tersedia. Menu ini menampilkan data barang-barang apa saja yang 

disedikan, sehingga para pelanggan dapat melihat, memilih bahkan 

membeli produk yang ia inginkan. Pada halaman ini juga terdapat 

tombol untuk melihat detail dari barang. 

u. Tampilan Halaman Detail Produk 

 

Gambar V. 21 Tampilan Halaman Detail Produk 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.21 dapat dilihat tampilan dari halaman 

detail barang, pada halaman ini pelanggan dapat melihat detail dari 

berang yang ia inginkan. Selain itu pelanggan juga dapat memilih 

jumlah yang telah disedikan. 
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v. Tampilan Menu Keranjang 

 

Gambar V. 22 Tampilan Menu Keranjang 

Berikut adalah kode pembuatannya :  

 

Pada gambar V.22 terdapat tampilan halaman keranjang, pada 

halaman ini memperlihatkan produk-produk yang telah dipilih oleh 

pelanggan sebelum melakukan check-out. 
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w. Tampilan Menu Riwayat Pembelian  

 

Gambar V. 23 Tampilan Halaman Riwayat Pembelian 

Berikut adalah kode pembuatannya :  

 

Pada gambar V.23 menampilkan halaman riwayat 

pembelian. Pada halaman ini menampilkan riwayat pembelian 

yang dilakukan oleh pelanggan. Selain itu pelanggan juga dapat 
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melihat detail dari pembelian serta melakukan pengiriman bukti 

pembayaran dengan cara menekan tombol pembayaran. 

x. Tampilan Halaman Nota Pembayaran 

 

Gambar V. 24 Tampilan Halaman Nota Pembayaran 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.24 terdapat halaman nota pembelian, pada 

halaman ini menampilkan secara rinci pembelian yang telah 

dilakukan, selain itu nota ini juga berfungsi untuk panduan 

pembayaran oleh pelanggan. 
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y. Tampilan Halaman Pembayaran 

 

Gambar V. 25 Tampilan Halaman  Pembayaran 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.25 terdapat tampilan halaman yang 

digunakan oleh pembeli mengirimkan bukti pembayaran dangan 

cara pembeli mengisi formulir yang disediakan dan mengirimkan 

gambar struk pembayaran, agar nantinya pembelian dapat 

dikonfirmasi oleh admin. 

z. Tampilan Menu Checkout 

 

Gambar V. 26 Tampilan Menu Checkout 

Berikut adalah kode pembuatannya :  
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Pada gambar V.26 terdapat tampilan menu checkout yang 

digunakan oleh pembeli untuk mengirimkan informasi harga total 

barang yang akan dibeli dan juga alamat lengkap pelanggan. 

B. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian untuk melakukan  

pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Pengujian 

sistem sering disebut dengan pencarian bug karena terjadinya kegagalan pada 

perangkat lunas. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan 

kemungkinan kesalahan yang terjadi pada setiap proses. Pengujian dilakukan 

dengan pengujian unit, sistem dan pengujian integritas. Pengujian ini berfokus 

untuk menguji perangkat lunak dari spesifikasi fungsional tanpa menguji 

desain dan kode program, kemudian di maksudkan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikai yang dibutuhkan. 

1. Prosedur pengujian 

Adapun persiapan yang dilakukan untuk melakukan pengujian adalah 

sebagai berikut. 

a. Menyiapkan laptop atau komputer yang dapat terhubung dengan 

jaringan internet, agar dapat membuka sistus website ini dan untuk 

sementara menggunakan localhost.  

b. Memasukan alamat website  

c. Melakukan proses pengujian  

d. Mencatat Hasil Pengujian  
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2. Hasil Pengujian sistem 

a. Pengujian Halaman admin 

Kasus data hasil uji 

Data Masukan Data yang diharapkan Kesimpulan 

Login Dapat masuk ke halaman admin [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Edit produk Dapat mengedit informasi produk [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Tambah produk baru Dapat menambah produk baru [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Hapus produk Dapat menghapus produk [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Tambah stok produk Dapat menambah stok atau jumlah 

produk 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Data pelanggan Menampilkan data pelanggan [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Hapus data pelanggan Dapat menghapus data pelanggan [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Edit data pelanggan Dapat mengedit informasi tentang 

pelanggan 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Laporan pembelian Menampilkan laporan pembelian 

berdasarkan tanggal yang di pilih 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Logout Untuk keluar dari aplikasi [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Tabel V. 1 Pengujian Halaman Admin 
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b. Pengujian halaman pelanggan 

Kasus data hasil uji 

Data Masukan Data yang diharapkan Kesimpulan 

Login Dapat masuk ke halaman 

pelanggan 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Produk terbaru Dapat melihat produk terbaru yang 

di jual di koperasi 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Keranjang pembelian Dapat melihat produk yang telah 

dipesan 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Riwayat pembelian Dapat melihat produk yang telah 

dibeli 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Checkout  Dapat menampilkan transaksi 

pembayaran 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Nota Dapat menampilkan daftar 

belanjaan yang akan dibeli 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Pembayaran Konfirmasi pembayaran produk 

yang telah dibayar 

[ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Logout Keluar dari halaman web [ √ ] diterima  

[    ] ditolak 

Tabel V. 2 Pngujian Halaman Pelanggan 

C. Analisis Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

diberikan pada 10 orang responden. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

diagram berikut ini : 
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 Diagram V.1 Diagram hasil pengujian sistem 

Ket. 

P1   : Tampilan    P6   : Kemampuan 

P2   : Kemudahan    P7   : Kecepatan 

P3   : Fungsi fitur    P8   : Desain 

P4   : Ketetapan metode   P9   : Letak Item 

P5   : Manfaat bagi pembeli  P10 : Pemahaman tentang fitur 

Berdasarkan diagram diatas dapat ditarik kesimpulan pernyataan bahwa 

tampilan aplikasi ini menarik menurut responden dengan persentase 50%, 

pernyataan bahwa aplikasi ini mudah digunakan menurut reponden yang lebih 

banyak memilih setuju dengan jumlah 80%, pernyataan bahwa aplikasi ini 

memiliki fitur yang berfungsi dengan baik menurut responden yang lebih 

banyak memilih setuju dengan jumlah 70%, pernyataan bahwa metode yang 

digunakan pada aplikasi ini sangat baik menurut responden dengan persentase 

sebesar 60%, pernyataan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pembeli 

menurut persentase 70%, pernyataan bahwa kemampuan aplikasi sesuai 
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dengan yang diharapkan adalah 70%, pernyataan bahwa aplikasi ini merespon 

dengan cepat adalah 60%, pernyataan bahwa aplikasi ini memiliki desain yang 

unik 60%, pernyataan bahwa letak item pada aplikasi sudah sesuai menurut 

responden 50%, pernyataan bahwa fitur pada aplikasi ini mudah dipahami 

menurut responden yang lebih banyak memilih setuju dengan jumlah 50%.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi yang berjudul “Aplikasi 

Penjualan Pada Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng 

Rappang Berbasis Web” adalah sebagai berikut :  

1. Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan tidak perlu ke area koperasi untuk 

melakukan transaksi jual beli, karena dengan membuka aplikasi website 

pelanggan bisa melakukan proses transaksi pembelian dan pembayaran. 

2. Aplikasi ini dilengkapi fitur untuk mengetahui laporan penjualan sehingga 

pegawai dapat mendapatkan laporan keuangan dengan mudah. 

3. Dengan adanya aplikasi ini, pramuniaga tak perlu khawatir melakukan 

kesalahan dalam menginformasikan jumlah produk yang masih tersedia. 

B. Saran 

“Aplikasi Penjualan Pada Koperasi Al-ikhlas Kementerian Agama Kabupaten 

Sidenreng Rappang Berbasis Web” ini memiliki fungsi yang masih sangat 

terbatas, untuk membangun sebuah aplikasi yang baik tentunya perlu dilakukan 

pengembangan baik dari sisi manfaat meupun sistem kerjanya. Berikut beberapa 

saran bagi yang ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah 

nilai dari aplikasi nantinya: 
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1. Dengan adanya penelitian ini yang berbasis website, diharapkan dapat 

mengembangkan aplikasi selanjutnya yang dapat berjalan di platform  

android. 

2. Dalam penelitian ini terdapat report keuangan atau pembelian namun masih 

belum sempurna. pramuniaga hanya bisa melihat jumlah pengeluaran secara 

keseluruhan tanpa mengetahui stok barang apa yang telah terjual. Maka dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan report atau laporannya lebih sempurna.  
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