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A. Definisi dan Pengertian 

Sistem Informasi Manajemen Penjualan berbasis web, adalah sistem 

Informasi yang dibangun dengan menggunakan framework 

Codeigniter, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan 

transaksi yang selama ini dilakukan dengan cara konvensional, 

Dibawah ini merupakan komponen yang di butuhkan dalam pembuatan 

sistem Informasi Manajemen Penjualan antara lain : 

1. CodeIgniter 

2. XAMPP 

3. Text editor 

4. Web browser 

5. Personal Komputer 

Dari masing masing komponen memiliki fungsi sebagai berikut 

1. CodeIgniter, CodeIgniter merupakan komponen utama dalam 

pembuatan sistem ini 

2. XAMPP, memiliki fungsi sama seperti hosting pada umumnya 

namun dengan mengunakan komponen ini dapat membuat hosting 

lokal sendiri 

3. Text editor, berfungsi sebagai alat untuk menuliskan perintah kode 

dalam framework Codigniter, text editor yang dapat digunakan missal 

sublime text dan sebagainya 

4. Web Browser, berfungsi sebagai alat untuk mengakses sekaligus uji 

coba sistem yang telah di buat 

5.Personal Komputer, alat untuk mengoperasikan, dan pembuatan 

sistem ini. 

  



 

B. Tampilan sistem 

 

Gambar 1 halaman awal dari sistem ini, pengguna di haruskan 

menuliskan username dan password untuk dapat mengakses,  

dalam hal ini terdapat perbedaan hak akses yang dapat dilakukan 

oleh pengguna, antara lain Administrator dan juga petugas 

 

Gambar 2 halaman untuk Administrator pada halaman ini 

pengguna dapat mengakses seluruh fitur yang ada di dalam sistem, 

misalnya mengakses Data Utama, Penjualan, dan Laporan 

Penjualan. 



 

 

Gambar 3 halaman untuk Petugas  pada halaman ini pengguna dapat 

mengakses beberapa fitur yang ada di dalam sistem, misalnya 

mengakses Penjualan, dan Laporan Penjualan. 

 

Gambar 4 adalah sub menu dari data utama, pada menu ini pengguna 

dapat melakukan penambahan, pengeditan data barang, Pelanggan, 

Pengguna, dan Kontak 



 

Gambar 4.1 menu tambah data barang 

 

Gambar 4.2 menu edit data barang 



 

Gambar 5 sub menu Pelanggan pada menu ini pengguna dapat 

melakukan penambahan pelanggan yang akan melakukan transaksi 

 

Gambar 6 sub menu Pengguna disini pengguna dapt melakukan 

penambahahan dan juga penghapusan pengguna 

 

  



 

Gambar 7 sub menu kontak, pada menu ini informasi akan muncul 

ketika masuk ke halaman pertama pada sistem 

 

 

Gambar 8 menu penjualan, menu dimana pengguna melakukan 

transaksi penjualan dengan barang yang sudah di masukan dulu 

kedaftar tabel barang. 

  



 

Gambar 8.1 pada menu ini juga pengguna dapat melakukan perintah 

cetak laporan penjualan dengan  menekan tombol print 

 

Gambar 8.2 tampilan dari laporan penjualan yang dicetak 

  



 

Gambar 8.3 melihat detail penjualan, menu ini dapat di akses dengan 

menekan tombol View 

 

Gambar 9 menu laporan penjualan, pada menu ini pengguna dapat 

melakukan rekap laporan yang dapat di lihat dengan memasukan 

tanggal awal dan akhir laporan penjualan, kemudian akan muncul 

laporan penjualan sesuai tanggal yang telah dimasukan. 

  



 

Gambar 10 contoh script dari sistem 


