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PT Lintang Medika Lampung merupakan salah satu perusahaan penyalur 

alat kesehatan yang sedang berkembang di wilayah Lampung. Masalah yang 

timbul dari pihak penjualan dalam proses pemesanan barang dimana sales harus 

menayakan kepada admin mengenai informasi barang yang ingin dijual kepada 

pelanggan seperti informasi ketersediaan dan harga barang. Sedangkan dari pihak 

admin kesulitan dalam pengolahan persediaan barang dimana admin harus 

mengecek pesanan pelanggan secara langsung karena belum adanya sistem 

informasi mengenai ketersediaan barang. Dengan ini, sistem informasi penjualan 

alat kesehatan platform web akan sangat tepat diterapkan untuk mengatasi 

masalah dalam proses penjulan yang dihadapi PT Lintang Medika Bandar 

Lampung. 

Tujuan dari penelitian ini, untuk membangun dan menguji sistem 

informasi penjualan alat-alat kesehatan dengan platform web pada PT Lintang 

Medika. Tujuan lain, dari penelitian ini adalah memudahkan admin dan sales 

perusahaan dalam mengolah transaksi penjualan, persediaan barang dan laporan 

penjualan untuk pencapaian tujuan yang tepat dan akurat. Dalam analisa dan 

penerapan sistem informasi penjualan dengan menggunakan model watefall, pada 

tahap penerapan membuat konseptual sistem menggunakan model UML yaitu: use 

case diagam, activity diagram, class diagram dan menggunakan bahasa 

pemograman PHP dengan tools dreamwever, database MYSQL dengan tools 

SQLYog dan dalam sisi pengujian menggunakan pengujian ISO 9126. 

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dengan menerapkan sistem 

informasi penjualan platform web dapat memberikan kemudahan bagain sales 

untuk mendapatkan informasi barang seperti informasi persediaan barang, 

informasi harga barang mengenai keterangan alat-alat kesehatan hanya dengan 

mengakses website. Disisi admin diharapkan juga, dapat memudahkan proses 

pengolahan transaksi penjualan, persediaan barang serta disisi pimpinan dapat 

melihat laporan penjualan dengan mengakses website penjualan pada PT Lintang 

Medika Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Alat Kesehatan, Model Waterfall, ISO 9126. 

 


	ABSTRAK

