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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi khususnya di 

bidang komputer, mengakibatkan kebutuhan akan komputer 

semakin meningkat. Penggunaan komputer dalam bidang 

perdagangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja, misal 

dalam hal pendataan penjualan dimana diperlukan perhitungan 

yang tepat dan teliti.       

Saat ini penjualan handphone terus meningkat. Untuk 

menangani masalah penjualan tersebut diharuskan secara tidak 

langsung untuk bekerja cukup teliti untuk menghitung setiap 

transaksi penjualan handphone. Hal ini terjadi karena pekerjaan 

ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan 

banyak masalah khususnya dalam pembuatan laporan setiap 

penjualan handphone. 

Hal di atas dirasakan sebagai hambatan bagi kelancaran 

kerja, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang 

dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi sehingga 

dapat melakukan pembenahan dari suatu sistem yang semula 

dilakukan secara manual menjadi suatu sistem informasi yang 

terkomputerisasi. 

 



Adapun pembenahan yang diharapkan dapat menjadi 

suatu sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga 

menghasilkan suatu sistem informasi pengolahan data yang 

efektif dan efisien. Untuk itu komputer sebagai alat pengolah 

data yang tepat untuk menangani hal-hal yang bersipat rutin, 

selain itu juga komputer mempunyai tingkat ketelitian yang 

cukup tinggi untuk masalah perhitungan yang ada pada setiap 

penjualan handphone. 

Dengan alasan tersebut di atas maka dikehendaki agar 

pengolahan data dalam bidang penjualan handphone dapat 

dilakukan dengan komputerisasi sehingga menjadi suatu sistem 

informasi yang baik, yang dapat mendukung dalam penjualan 

handphone.  

Untuk itu dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis 

mengambil judul “Sistem Informasi Penjualan Handphone 

Velin Phone Tangerang Berbasis Web”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mengolah data penjualan handphone pada 

velin phone secara terkomputerisasi sehingga laporan dan 

informasi yang cepat dan akurat dapat dihasilkan dari sistem 

tersebut.  

 

 



1.3 Ruang Lingkup 

 Dari indentifikasi masalah di atas, maka dibuatlah tugas 

akhir yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Handphone 

Velin Phone Tangerang Berbasis Web”. Sistem ini digunakan 

untuk: 

1. Terbatas pada penjualan handphone yang dapat 

dilakukan secara langsung dimana konsumen 

mentransfer uang melalui bank. Dalam hal ini lewat no 

rekening. 

2. penjualan handphone ini tidak ada tawar menawar 

antara pembeli dengan pihak velin phone dan harga 

akan diperbaharui oleh admin sesuai dengan harga 

handphone pada saat harga naik atau turun. 

3. dengan pembuatan web ini diharapkan dapat memberi 

informasi yang dapat membantu konsumen dalam 

memilih handphone yang tepat dan dapat membeli 

handphone sesuai dana yang ada. 

4. pemesanan handphone hanya terbatas dalam waktu 3 

hari. Jika pemesan atau konsumen tidak melakukan 

pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan maka 

pesanan akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. 

 



5. Velin phone hanya menjual handphone yang bergaransi, 

sehingga konsumen dapat memiliki kepuasaan 

tersendiri dengan adanya penjualan handphone yang 

bergaransi. 

6. Pihak velin phone tidak menyediakan dan menjual 

handphone bekas (second) 

7. Pembahasan masalah tidak mencakup penyediaan 

jumlah stok karena jumlah permintaan handphone akan 

dipenuhi oleh pihak Velin phone. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk Membantu mengatasi permasalahan dan 

memberikan kemudahan, kecepatan dalam proses pencatatan 

dan untuk mengetahui informasi yang terdapat di Velin phone, 

khususnya dalam proses pengolahan data penjualan handphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Install program 

program sistem informasi penjualan handphone velin phone 

tangerang berbasis web  menggunakan database mysql dan 

server apache, oleh karena itu terlebih dahulu harus menginstall 

program tersebut. Program mysql dan apache dapat diinstall 

melalui paket software AppServ. 

Membuat database pada program mysql, langkahnya sbb: 

1. Buka program mysql phpmyadmin dengan Internet Explorer. 

2. Ketik alamat http://localhost/phpmyadmin 

3. Membuat nama database baru, dengan nama phonecel  pada 

kolom seperti berikut: 

 

4. Klik tombol Ciptakan(Create). 

5. Import struktur database, klik menu import pada tab menu. 

 

 

6. Cari path file database yang akan di import, klik browse 

 



 

7. Pilih file di path: C:\Program Files\ AppServ\ MySQL\database. 

  (atau pada folder phonecel). Klik file phonecel.sql. Klik Open. 

8. Selanjutnya klik tombol Go seperti pada gambar pada nomor 

6 import file database. 

9. Database selesai dibuat. 

Menginstall program phonecel, langkahnya sbb: 

1. Kopi folder phonecel ke dalam path C:\Program Files\ AppServ 

\ MySQL\ data 

2. Membuka program dengan Internet Explorer, dengan alamat 

http://localhost/velinphone jika diakses secara local, dan jika 

secara jaringan diakses dengan alamat http://ip-

address/velinphone dengan ip address merupakan alamat ip 

address server misal http://192.168.0.18/velinphone

 

http://192.168.0.18/smpn1


 

B. Menu program 

Sistem informasi penjualan handphone velin phone 

tangerang berbasis web ini dibagi menjadi 2 level yaitu level 

admin dan customer. Menu dimasing-masing level adalah sbb: 

Menu program level admin 

1. Menu Halaman Awal login 

2. Menu Data Kategori Produk 

3. Menu Data Customer 

4. Menu Data Order 

5. Menu Data Order Lunas 

6. Menu Data Order Belum Lunas  

7. Menu Laporan Data Order 

8. Menu Data Konfirmasi Transfer/Pembayaran  

 

 

 



Menu program level customer 

1. Menu Data Daftar Member Baru 

2. Menu Data produk 

3. Menu Data Pencarian 

4. Menu Edit Data Pribadi 

5. Menu Data Belanja Saat Ini 

6. Menu Lihat Data Belanja Terdahulu 

7. Menu Data konfirmasi Pembayaran 

C. Alur proses program 

Alur proses ini merupakan bagaimana alur kerja program Sistem 

informasi penjualan handphone velin phone tangerang berbasis 

web ini. Untuk login ke sistem harus memakai username dan 

password dengan default sbb: 

Program admin : username = admin, password = a 

Program level customer :username = arop_ve@yahoo.com, 

password = 123. 

Alur kerja dari Sistem informasi penjualan handphone velin 

phone tangerang berbasis web, adalah sbb: 

1. Admin login ke program level admin, dan mengisi Kategori 

Produk dan data tipe produk jika belum ada. 

2. customer ke program level customer. Customer mengisi data 

member, pesan data order, dan konfirmasi pembayaran 

 



D. Program level admin 

1. Data Administrator 

Menu data administrator untuk manajemen data 

administrator yang menggunakan sistem. Tampilannya 

seperti berikut: 

 

Setelah berhasil login maka tampilan menu admin adalah seperti 

berikut: 

 

a. Tambah data kategori produk 

Cara menambah data kategori produk: 

 Klik menu Kategori Produk 

 

 



 Muncul form, dan isi data sub 

kategori.

 

 Klik tombol  Simpan jika semua data telah diisi. 

b. Tambah data tipe produk 

cara menambah tipe produk yaitu klik data produk yang akan 

ditambah tipenya misalnya produk MOTOROLA. 

 Klik menu MOTOROLA 

 Muncul form, dan isi data nama tipe produk, harga, 

gambar dan penjelasan produk. 

 

 Klik tombol Simpan Produk Baru jika semua data 

telah diisi. 

 



c. Edit data kategori produk 

Cara mengedit data pengguna: 

 Cari data yang akan diedit, pilih link Edit seperti pada 

gambar. 

 

 Muncul form, lakukan pengeditan. Setelah selesai klik 

tombol Simpan Perubahan. 

 

d. Hapus data kategori produk 

Cara menghapus data kategori produk: 

 Cari data yang akan dihapus, pilih link Hapus seperti 

pada gambar. 

 

 



 Muncul konfirmasi, pilih Ok untuk menghapus data. Jika 

batal pilih Cancel 

 

 

2. Menu Daftar customer 

Menu data customer untuk manajemen data customer yang 

menggunakan sistem. Tampilannya seperti berikut: 

 

 

a. daftar data customer 

Cara daftar data customer: 

 Klik menu Daftar Member Baru 

 

 Muncul form seperti berikut kemudian setelah diisi klik 

tombol Daftar 

 



 

b. Edit data customer 

Cara mengedit data pendaftaran: 

 Cari data yang akan diedit, pilih link Edit Data Pribadi 

seperti pada gambar. 

 

 Muncul form, lakukan pengeditan. Setelah selesai klik 

tombol Update Data. 

 

 

 

 

 



c. Hapus data customer 

Cara menghapus data customer: 

 Cari data yang akan dihapus, pilih link Hapus seperti 

pada gambar. 

 

 Muncul konfirmasi, pilih Ok untuk menghapus data. Jika 

batal pilih Cancel 

 

3. Menu Data Order 

Menu data order digunakan oleh customer untuk memesan 

handphone. Tampilannya seperti berikut: 

 

 Klik menu Detail info  untuk melihat secara detail 

spesifikasi keterangan handphone. Tampilannya seperti 

berikut: 

 



 

 Klik menu order untuk melakukan pemesanan 

handphone. Tampilannya seperti berikut: 

 

 Klik menu Update untuk menambah jumlah pesanan 

 Klik Kembali Ke Belanja untuk melakukan pemesanan 

lagi dan klik Selesai jika sudah melakukan pemesanan 

4. Menu Data Konfirmasi Pembayaran 

Menu data konfirmasi pembayaran digunakan oleh customer 

untuk mengkonfirmasikan pembayaran handphone. Tampilannya 

seperti berikut: 

 

 Klik menu Kirim Konfirmasi jika semua data telah 

diisi. Maka akan tampil konfirmasi seperti berikut: 

 



 

 Klik menu Lihat Data Belanja Terdahulu jika ingin 

melihat data belanja yang sudah dipesan. Tampilannya 

seperti berikut: 

 

 Klik menu Data Belanja Saat Ini jika ingin melihat 

data belanja yang saat ini. Tampilannya seperti berikut: 

 

4. Menu Logout 

Menu logout berfungsi untuk mengakhiri sesi login sistem atau 

keluar dari sistem. Setelah klik menu logout maka akan 

ditampilkan halaman login. 

5. Menu laporan 

Berfungsi untuk menampilkan semua data yang dibutuhkan oleh 

pengguna sistem.  

 Pilih menu laporan yang diinginkan misal laporan data 

produk. Klik link  Print Data Produk. Tampilan 

laporannya seperti berikut:  

 



a. laporan data produk 

 

 

 

b. laporan data customer 

 

 

c. Laporan Data order lunas 

 

d. Laporan Data order belum lunas 

 

 



e. Laporan data semua order 

 

 

6. Langkah untuk mencetak laporan 

Langkah untuk mencetak laporan sistem informasi penjualan 

handphone velin phone berbasis  web: 

• Untuk mencetak laporan pilih data yang akan dicetak: 

• Untuk mencetak laporan format cetak, pilih menu File. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Atur ukuran kertas dengan Page Setup 
 

 
 

• Preview cetak pilih Print Preview 
 

 
 

• Mencetak pilih Print. 
 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan 

handphone velin phone tangerang berbasis web, penulis dapat 

menarik kesimpulan yaitu: 

1) Aplikasi web merupakan media yang tepat untuk memberikan 

informasi penjualan handphone velin phone tangerang 

berbasis web kepada pelanggan. 

2) Dengan adanya website ini, para customer atau pelanggan 

yang hendak mendapatkan informasi mengenai berbagai 

macam merk dan tipe handphone bisa langsung 

mengaksesnya dimana saja tanpa harus mendatangi counter 

velin phone tersebut, hal ini akan lebih menguntungkan bagi 

para customer atau pelanggan yang berada di luar kota 

Tangerang. 

3) Kelemahan dari sistem ini adalah : 

Belum tersedianya domain yang dapat merepresentasikan ciri 

khas dari Velin Phone Tangerang.   

4) Dengan adanya sistem administrator maka data-data akan 

menjadi lebih aman karena hanya bisa diakses oleh 

administrator.  

 



B. Saran 

Aplikasi ini terdapat beberapa kelemahan, karena itu perlu 

adanya pengembangan selanjutnya yang lebih baik, antara lain : 

(1) Untuk pengembangan selanjutnya sistem pembayaran bisa 

dilakukan secara langsung melalui kartu kredit. 

(2) Perlu dipertimbangkan pembebanan biaya kirim pada 

pengiriman barang. 

 


