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ABSTRAK 

 

Saiful Hana (10530838), 2014.Membangun Perusahaan Online Pada Pabrik 

Kerupuk Laksana Menggunakan PHP Dan MySQL, Tugas Akhir, S1 Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

 

Sistem pengolahan data penjualan pabrik kerupuk Laksana yang ada saat 

ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman yang ada. Sistem yang 

ada saat ini tidak menggunakan komputer sebagai alat pengolahan data, makannya 

masih belum terstruktur dengan baik. Terutama untuk mengolah data transaksi, 

dan penjualan. Dalam sistem ini yang diolah adalah data data barang, data 

penjualan barang, data admin, dan data konsumen. Masalah yang terjadi saat ini 

adalah data yang diolah terasa lambat. Oleh karena itu pada penelitian ini akan 

dikembangkan sebuah aplikasi online shop, sehingga dapat mendukung proses 

pemasaran dan transaksi penjualan melalui media internet,dan pada sistem 

informasi untuk memenuhi tugas ini akan dipaparkan bagaimana rancang bangun 

dari sistem informasi transaksi penjualan ini. Untuk metode pembangunan 

perangkat lunak, menggunakan metode terstruktur yaitu Data Flow Diagram dan 

Entity Relationship Diagram. Untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP 

sedangkan untuk basis data menggunakan MySQL / XAMPP.sedangkan untuk 

pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. 

Sedangkan alat pengembangan aplikasi database menggunakan PHPMyAdmin 

dan bahasa pemrograman menggunakan PHP. Serta menggunakan metode 

waterfall dan dari aplikasi ini nantinya keuntungan yang didapatkan pada 

pengolahan data penjulan barang lebif efisien. 

 

Kata Kunci : Sistem informasi, Penjualan, Online Shop, PHP dan MySQL, Pabrik 

Kerupuk Laksana. 
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MOTTO 

 

 

 

"Pendidikan Merupakan Perlengkapan 

Paling Baik Untuk Hari Tua "
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PERSEMBAHAN 

 Alhamdulillah  puji syukur ku ucapkan kepada Allah SWT atas segala 

nikmatNya. 

 Kepada bapak dan ibu yang telah merawat dan membimbing sejak kecil 

hingga saat ini, dan berjuang demi saya untuk dapat menyelesaikan 

pendidikan. Dan dukungan serta doanya yang selalu menyertaiku. Dan 

yang selalu mengajarkan arti sebuah kehidupan. 

 Kakak  dan adik-adikku yang selalu menjadi pemotivasi diriku karena 

dukungan kalian aku mampu menyelesaikan studi pendidikan S1. 

 Keluarga besarku yang ada di Jawa Barat serta kerabat-kerabat terdekat 

terimakasih atas supportnya.  

 Sahabat-sahabatku Mukhibun, dan  Andik terimakasih sudah membantu 

hingga selesainya skripsi ini, dan makasih sudah mau direpotin. 

 Teman-temanku Teknik Informatika angkatan 2010 kelas “C” terimakasih 

sudah menjadi teman-teman yang kompak dan solid dalam hal 

kebersamaan. 


