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ABSTRAK 

Pengelolaan penjualan dan /rentory barang yang baik adalah salah satu syarat mutlak 
bagi usaha jual beli agar bisa berkembang maju Oleh karena itu perilik usaha jual beli harus 
berusaha keras untuk selalu memperbaiki pengelolaannya. Namun masih banyak perilik usaha 
yang semestinya sudah memiliki sistem komputerisasi, tetapi mereka belum menerapkannya 
Sehingga dalam operasional usahanya sering mengalami kesulitan dalam mengelola penjualan, 
pembelian barang, pendataan hutang maupun pembayaran hutang. Sehingga di era teknologi saat 

ni, sistem yang telah komputerisasi bisa menjadi solusi yang ampu mengatas permasala ha 

yang dihadapi oleh pemilik usaha tersebut 
Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan perancargan sistem serta 

implementasi program Bahan yang diperoleh melalui kajian pustaka, wawancara, observasi dan 
pencatatan secara cermat terhadap aphikasi yang aka dibuat sesuai dengan kebutuhan serta 

menggunakan metode perancangan dan pengujian denan standar System Development Life Cycle 
($DIC) Aplikasi dirancang untuk mengangani proses jual beli, pendataan hutang dan pembayaran 
hutang. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dengan database SQL Server 

Hasil perancangan dan pengujian mengungkapk.an sistem informasi (aplikasi pengelolaan 
penjualan dan inventory barang), siap untuk mengatasi permasalahan dalam mengelola penjualan, 
pembelian, pendataan hutang dan pembayaran hutang agar lebih efekctif dan efisien. Dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi pengelolaan penjualan dan inventory barang ini dapat menjadi solusi 
dalarm peringkatan kinerja operasional usaha jual beli tersebut 

Kata kunci sistem komputerisasi, inventory barang, System Development Life Cycle (SDLC), 
aplikasi 

xiii 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.I. Latar Belakang 

Peran sistem informasi terhadap kemajuan organisasi atau perusahaan 

sudah tidak diragukan lagi Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka 

sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga 

mampu bersaing dengan perusahaan lain 

Pemanfaatan teknologi komputer sebagai alat kerja bantu khususnya 

media pengolah data, baik berskala besar maupun skala kecil terus berkembang 

dengan pesat. Hal itu karena kemajuan teknologi yang didorong oleh keinginan 

manusia untuk dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan aman. 

Aplikasi transaksi penjualan atau yang lebih dikenal dengan Point of Sale 

merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan perdagangan atau 

toko. Aplikasi tersebut dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna bagi 

pemakainya 

Namun derikian harus diakui bahwa masih banyak perusahaan yang 

mengelola datanya secara manual, termasuk pada toko PANDHAWA 'n. Data 

data yang masuk maupun keluar masih dikelola secara manual (dalam bentuk 

catatan di kertas). Cara ini kurang begitu efektif dan efisien, terbatas, lambat 

proses pencarian datanya. Transaksi data yang dikerjakan secara manual sering 

tidak akurat Pemihik toko mengalami kesuhitan untuk mengetahui dengan pasti 

kondisi keuangan tokonya 

Memang sudah banyak aplikasi transaksi penjualan yang dipasarkan 

Namun aplikasi yang diperlukan oleh suatu toko terkadang memihiki sifat-sifat 

khusus, yang tidak dimiliki oleh aplikasi transaksi penjualan yang umum. Begitu 

pula dengan toko PANDHAWA'n yang memerlukan aplikasi transaksi penjualan 

yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan toko tersebut 

1 
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Dalam Tugas Akhir ini penulis akan membangun sebuah aplikasi yang 

dapat membantu permasalahan di atas. Dengan pertimbangan tersebut, maka 

penulis akan menyusun Tugas Akhir dengan judul : Perancangan Dan 

Permbuatan Aplikasi Pengelolaan Penjualan Dan Inventory Barang Di Toko 

Pandhawa'n Brebes 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan suatu 

masalah pada penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu 

I. Bagaimana membuat aplikasi yang tepat untuk pengelolaan penjualan dan 

inventory barang? 

2. Bagaimana aplikasi dirancang agar mudah dipakai (user friendly) 

1.J. Pembatasan Masalah 

Adapun penyusunan laporan Tugas Akhir ini dibatasi pada 

Perancangan aplikasi dengan VB dan database SQL Server. 

2Aplikasi ini bukan aplikasi akuntansi 

3. Aplikasi ini berupa pengolah database, dan bukan aplikasi yang dapat 

membuat keputusan sendiri 

1.4, Tujuan Penelitian 

Dengan mehihat uraian dani perumusan masalah sebelumnya maka, tuyuan 

dari perancangan dan penbuatan sistem ini adalah' 

Memudahkan proses transaksi jual beli 

2. Memudahkan pengelolaan inventory barang 

3.Memudahkan menejemen dalam perhitungan rugi laba 

4. M e m udahkan  menejemen dalam menganalisa hutang 



1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory 

Barang ini antara lain 

I. Sebagai solusi menejemen toko untuk mengubah sistem manual menjadi 

sistem komputerisasi 

2.Menjadi suatu sistem yang mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan penjualan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan disusun berdasarkan tata tuhis laporan yang telah ditetapkan oleh 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan 

urutan penyajian sebagai berikut: 

L. BABI PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan secara umum. Sub bab 

selanjutnya adalah latar belakang yang mendasari pembuatan laporan tugas akhir 

ini, tujuan yang akan dicapai, permasalahan yang timbul, dan ruang hingkup 

pembahasan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori - teoni, pendapat, prinsip, dan sumber-sumber lain yang dapat 

dipertanggungiawabkan secara ilmiah dan dapat dipergunakan sebagai 

pembanding atau acuan di dalam pembahasan masalah 

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang uraian secara rinci desain penerapan dasar teori sebagai 

pendekatan untuk mendapatkan solusi. Dapat berupa perhitungan, simulasi 

komputer dan desain alat. Dalam hal ini, contohnya adalah perencanaan alat 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi hasil pengevaluasian alat yang dibuat dan melihat kembali apakah 

sistem tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, contohnya 

adalah perawatan dan perbaikan program. 
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5. BAB VKESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab akhir dani serangkaian laporan Tugas Akhir yang 

menarik suatu kesimpulan yang diperoleh tentang bidang kerja maupun tentang 

pelaksanaan di instansi itu sendini, juga penyampaian saran baik yang berupa 

kritik dan gagasan yang berkaitan dengan instansi dan bidang kerja 



BAB II 

DASAR TEOR 

2.1. Pengertian Sistem 

Kata Sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut 

pandang mana kata tersebut didefinisikan. Secara garis besar ada dua kelompok 

pendekatan yaitu. 

I. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

kelompoknya, yang dalam hal ini sistem didefinisikan sebagai suatu janingan 

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama 

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu aturan 

tertentu 

2.Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang lebih 

menekankan urutan operasi di dalam sistem didefinisikan sebagai urutan 

operasi kerja (tulis-menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di 

dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

pananganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

komponen-komponennya mendefinisikan sistem sebagat sekumpulan elemen 

yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 

Dengan demikian di dalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat 

berdiri sendiri-sendini, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk 

kasatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai 

2.2. Pengertian Informasi 

lstilah informasi seringkali tertukar dengan istilah data, padahal dua kata 

tersebut memihiki arti yang berbeda. Berikut beberapa pengertian informasi yang 

dikutip dari Abdul Kadir (2009) 
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Pengertian Informasi menurut (Davis, 1999) yang adalah data yang telah 

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang 
Pengertian Informasi menurut (Hoffer dkk, 2005) adalah data yang telah 

diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 

menggunakannya 

Pengertian informasi menurut (Laudon dan Laudon, 1998) adalah data 

yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi manusia 

Kualitas Informasi 
Suatu informasi yang berilai baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut 

I. Akurat Informasi harus jelas mengenai maksud, harus bebas dari 

kesalahan sesuai apa yang dibutuhkan dan tidak menyesatkan 

2. Tepat Waktu Informasi harus tepat waktunya maksudnya harus dapat 

digunakan dimana informasi ini di butuhkan 

3. Relevan Informasi harus dapat digunakan sesuai dengan kemajuan 

jaman, sehingga informasi yang ada harus diteliti lebenarannya 

agar benar benar bisa menghasilkan suatu informasi yang 

bermanfaat bagi manajemen. 

2.3, Pengertian Sistem Informasi 

Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas maka dibuatlah sistem 

informasi. Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Latich dan K. Roscoe 

Bavis yang dikutip dari Kusrini dan Andri Koniyo (2007) sebagai berikut: "sistem 

informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifata manajerial 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan 

Sedangkan devinisi umum sistem informasi adalah sebuah sistem yang 

terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk 

menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 



7 

2.4. Komponen Sistem Informasi 

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen sebagai berikut 

L. Perangkat keras (hardware), mencakup berbagai peranti fisik seperti komputer 

dan printer. 

2Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan intruksi yang 

memungkinkan perangk.at keras memproses data 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki 

4. Orang (personil), yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan pengguanaan keluaran 

informasi. 

5. Basis data (database), yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penyimpanan data 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang 

memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh 

sejumlah pemakai. 

2.5. Sistem Inventory 

Inventory merupakan proses mengelola pengadaan atau persediaan barang 

di gudang. Sistem pengelolaan barang terdiri atas: 

l Pembelian 

a Input Data 

Yaitu memasukkan data-data yang dibeli dari pemasok atau distributor. 

b. Laporan 

Yaitu laporan yang berisi catatan data transaksi pembehian baik secara 

tunai ataupun hutang 

2. Perjualan 

a. Rekap penjualan 

Merupakan bentuk laporan yang berisi rekap penjualan dalam setiap 

periode (mingguan, bulanan, atau tahunan) 
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b. Analisa Laba 

Dari transaksi penjualan dapat dianalisa berapa laba yang diperoleh oleh 

toko, yaitu dengan perhitungan otomatis 

3. Kontrol Stock Barang 

a. Stock Opname 

Yaitu laporan persediaan barang yang masih tersedia di gudang 

b. Retur Pembelian Barang 

Yaitu penyesuaian persediaan barang yang diretur atau dikembalikan 

kepada supplier karena rusak atau telah melewati tanggal kadaluarsa 

2.6. Microsoft Visual Basie 

Visual Basic adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa 

pemrograman Visual Basic, yang dikkembangkan oleh Microsoft sejak tahun 

1991, merupakan pengembangan dani bahasa pemrograman BASIC (Beginner's 

All-purpose Symbolic Instruction Code) yang dikembangkan pada era 1950-an 

Visual Basic merupakan salah satu development tool, yaitu alat bantu untuk 

membuat berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunak.an 

sistem operasi Windows. Visual Basic merupakan salah satu bahasa 

pemrograman komputer yang mendukung pemrograman berorientasi objek 

(Object Oriented Programming 

2.7. Microsoft SQL Server 

Microsoft SOL Server adalah perangkat lunak relational database 

management system (RDBMS) yang didesain untuk melakukan manipulasi basis 

dat berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server adalah 

produk andalan Microsoft untuk database server. Kemampuannya dalam 

manajemen data dan kemudahan dalam pengoperasiannya membuat RDBMS ini 

menjadi pilihan para database administrator 

2.7.1. Database Default 

Database default adalah database yang sudah tersedia dalam Microsoft SOL 

Server Database tersebut antara lain 
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I. Master, fasilitas untuk gabungan dari tabel-tabel sistem yang mencatat 

instalasi server secara keseluruhan di mana seluruh basis data dibuat secara 

konsekuen. 

2. Model, template untuk setiap proses pembuatan basis data 

3. Pups, basis data contoh 

4. Nortwind, basis data contoh 

5. Msdb, basis data yang berisi penjadualan dan pesan 

6. Tempdb, basis data yang digunakan untuk menyimpan tabel temporer yang 

dibuat oleh SOL Server. 

2.7.2. Layanan Microsoft SOL Server 

Microsoft SOL Server mempunyai layanan sebagai berikut 

I. Web Assisten Wizard, membentuk file html dari hasil query untuk 

dipublikasikan ke internet 

2. SQL Server Profiler, memonitor dan merekamseluruh aktifitas basis data 

3. SQL Server Manager, mengatur seluruh obyek SQL Server, SQL Server 

Agent dan MS DTC 

4. SOL Server Enterprise \Manager, alat bantu administratif 

5. SOL. Server Analyzer, menjalankan perintah query yang dapat memproses 

basis data, mulai dari menampilkan data, mengedit, menghapus dan lain 

sebagainya 

2.7.3. Obyek dalam SQL Server 

Objek-objek yang ada di dalam SQL Server antara lain 

I. Database 

Database berisi berbagai objek yang digunakan untuk mewakili, menyimpan 

data, dan mengakses data 

2. Tabel 

Tabel berisi baris-baris atau rekam data yang saling berhubungan satu sama 

lain 

3. Data Diagram 

Data diagram secara grafis menampilkan basis data, sehingga bisa 

memanipulasi tanpa harus mengguanakan perintah Transact-SQL 



4. Indeks 

Indeks merupakan file-file tambahan yang dapat meningkatkan kecepatan 

akses baris tabel. 

$ View 

View menyediakan cara untuk melihat data yang berbeda dengan mehibatkan 

satu atau lebih tabel. 

6. Stored Procedure 

Stored procedure merupakan program-program Transact-SQL yang disimpan 

dalam server untuk menjalank.an tugas-tugas yang telah ditentukan 

7. Fungsi 

Kumpulan perintah yang mengandung input atau tidak menggunakan input 

baik satu atau lebih dari satu dan mengeluarkan nilai baik berupa skalar 

maupun tabular (berbentuk tabel). Contoh, fungsi SUM untuk menambahk.an 

beberapa milai. Fungsi DATEDIFF untuk menentukan perbedaan antara dua 

buah tanggal. Fungsi @@SER VERNAME untuk mendapatkan nama dari 

server maupun fungsi-fungsi yang kita buat sendiri. 

8. Trigger 

Sebuah jenis prosedur yang disimpan dan dijalankan secara event-driven 

apabila operasi tertentu dilakukan pada tabel. 

2.7.4. Tipe Data 

Tipe data digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang dimiliki oleh 

objek server, seperti variabel, parameter, kolom (field. Data yang dapat 

dimasukkan ke dalam database tentu bermacam-macam. SOL Server mendukung 

berbagai macam tipe data Berikut adalah tipe data yang terdapat pada SQL 

Server. 

Tabet 2.1. Tipe Data Pada SQL Server 

Ti data lsi Ukuran 

Biint Bilan bulat dani 2 s.d2 8 e 

Binary Data biner dengan panjang tetap, Jumlah byte yang 
maksmmal 8000 +te ditetapt + 4 

Bit Inte r Nilai 0 dan I 

Char Data karakter dengan panjang l byte per karakter 
teta. maksimal 8000 karakter 
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Tubel 2.1. Tipe Data Pada SQL Server (lanjutan) 

T data lsi Ukuran 
Datetime ianuan 1753 sd 3l des 9999 8b 

Decimal Bilangan dari 10 + I sampan 5 byte s.d 12 byte 

0. tergantun an angka 

Float -1.79E+308 $d 1.79E+308 4 b te s d 8  
Image Data biner dengan panjang tidal 

tetap 

±ie 

di 
B t egt ai 2 s ad ?  -1 
Nilai-2 sd2 -1 8 

Nchar Data unicode panjang tetap, max N kali 2 byte, dengan n 
4000 karakter umlah karakter 

Ntext Data unicode deg" panjang 2kali jumlah karakter yang 
tidal eran max 20' -I ditetapkan 

Numeric Sama den decimal 
Nvarchar Data unicode panjang tidak tetap, N kahi 2 byte, dengan n 

max 4000 karakter 
. 

umlah karakter 

Real -3.40E +38 s.d 340E +38 4b 
Smalldatetime l ianuari 1900 s.d 6 iuni 2079 4 byte 

Smallint Bialan bulat 2 s.d2 • I 2be 
Smallmoney -214.748.3648 s.d+ 4byte 

oia 
214.748.3647 
Bilan n bulat0s.d. 255 I byte 

Text Data nor-unicode panjang tidak l byte perkarakter 
tetap. max 2 . J  karalater 

Varbinary Data biner panjang tidak tetap, N byte yang dimasukkan +4 
ma 2.1 

Varchar Data karakter non-unicode dan l byte per karakter sejumlah 
panjang tidak tetap. max 8000 isi data 

2.8. Database 

Data merupakan nilai/value yang turut mempresentasikan deskrepsi dari 

suatu objek atau kejadian (event) 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dan menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan 

Database l basis data merupakan kumpulan dari item data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah 



skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan 

software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan notasi grafis dalam 

pemodelan data konseptual yang mendeskrepsikan hubungan antara penyimpanan 

ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, karena 

hal ini relatif kompleks. Dengan ERD dapat menguji model dengan mengabaikan 

proses yang harus dilakukan. Dan dengan ERD dapat mencoba menjawab 

pertanyaan seperti, data apa yang diperlukan? bagaimanana data yamg satu 

berhubungan dengan data yang lain? 

ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambark.an 

struktur dan hubungan antar data, pada dasarnya ada 3 macam simbol yang akan 

digunakan yaitu 

I. Entiti: 

Suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang 

penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh 

pelanggan, pekerja dan lain-lain. Seandainya A adalah seorang pekerja maka A 

adalah isi dani pekerja, sedangkan jika B adalah seorang pelanggan maka B 

adalah isi dari pelanggan. Karena itu harus dibedakan antara entiti sebagai 

bentuk umum dari deskrepsi tertentu dan isi entiti seperti A dan B dalam 

contoh di atas. Entiti digambarkan dalam bentuk persegi empat 

Barang 

Gambar 2.L. Entiti 

2.Atribut 

Entiti mempunyai elemen yang disebut atribut, dan berfungsi mendeskrepsikan 

karakter entiti. Misalnya atribut nama pekerja dari entiti pekerja. Setiap ERD 

bisa terdapat lebih dari satu atribut. Entiti digambarkan dalam bentuk ellips. 



Gambar 22. Atribut 

3. Hubungan 

Relationship scbagaimana halnya entiti maka dalam hubunganpun harus 

dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entiti dengan isi dari 

hubungan itu sendiri. Misalnya dalam kasus hubungan antara entiti siswa dan 

entiti mata kuliah adalah mengikuti, sedangkan isi hubungannya dapat berupa 

ilat ujian. Relationship digambarkan dalam bentuk intan/diamonds. 

ta ¥ 

Sloe 

i fa0oa 

- 
at 

Gambar 2J. Contoh hubungan antar entiti 

4. Jenis-jenis hubungant 

a Satu ke satu (one to one), misalnya dalam suatu perusahaan mempunyai 

aturan satu sopir hanya boleh menangani satu kendaraan karena alas.an 

tertentu 

b. Satu ke banyak / banyak ke satu (one to many many to one), misalnya 

suatu sekolah selalu mempunyai asumsi bahwa satu kelas terdiri dari 



banyak siswa tetapi tidak sebaliknya, yaitu satu siswa tidak dapat belajar 
pada kelas yang berbeda 

Kasif 
", 

Barang 

Gambar 2.5. Hubungan satu entiti ke banyak entiti 
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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem adalah tahap penelitian atas sistem yang akan dibuat 

dengan tujuan untuk merancang sistem yang bisa menyelesaikan beberapa 

pekerjaan. Tahap ini merupakan tahap kritis dan sangat penting karena 

menentukan berhasil tidaknya sistem yang akan dibangun atau dikembangkan 

Kesalahan pada tahap analisis akan menjadikan kesalahan pada tahap - tahap yang 

selanjutnya 

3.1.1. Identifikasi Masalah dan Penyebab Masalah 

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan 

dalam analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang 

diinginkan untuk diselesaikan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran sistem 

tidak tercapai. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan pada tahap 

analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada toko 

Pandhawa'n 

Untuk mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengkaji terlebih 

dahulu subjek-subjek permasalahan yang telah diuraikan. Untuk kasus ini masalah 

yang terjadi pada sistem transaksi penjualan, pembukuan, laporan keuangan yaitu 

sebagai berikut 

Pengendalian terhadap persediaan barang kurang terkontrol karena pamasukan 

dan pengeluaran barang tidak terinci sehingga tidak diketahui dengan pasti 

berapa jumlah barang yang masih tersedia 

2. Da ta  hutang yang harus dibayarkan sulit diketahui 

3. Tidak ada data pendapatan atau pengeluaran secara pasti, hal ini menjadi 

halangan dalam menentukan kebijakan finansial kerena laporan keuangan 

yang dihasilkan tidak akurat 

4. Data pemasok barang tidak dicatat secara rinci sehingga hal-hal yang terkait 

dengan pemasok barangn sulit dicani, seperti data alamat, telepon, dan 
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sebagainya. Hal ini mempersulit pada saat akan order atau meminta pamasok 

untuk mengirim atau meretur barang. 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan bahwa 

penyebab utama masalah yang terjadi pada toko Pandhawa'n adalah karena 

pengolahan datanya masih dilakukan secara manual, yaitu hanya dengan 

mengandalkan kertas untuk pengarsipan data. Selain itu juga belum tersedianya 

program aplikasi yang dapat membantu untuk mengolah dan menganalisis 

transaksi dan laporan 

3.1.2. Analisis Kelemahan Sistem Manual 

Analisis terhadap kelemahan sistem bertujuan untuk mengenali lebih jauh 

tentang sistem yang selama ini masih berjalan manual masih layak digunakan atau 

tidak. Adapun kelemahan sistem pengolahan data pada toko Pandhawa'n adalah 

sebagai berikut; 

I Dari segi keandalan 

Tingkat kesalahan yang terjadi masih sangat tinggi. Sistem pengolahan data 

yang dilakukan secara manual menyebabkan kemungkinan terjadinya 

kesalahan sangat besar. Hal itu menyebabkan pembuatan order atau 

penanganan transaksi menjadi tidak efektif 

2. Dari segi teknologi 

Toko Pandhawa'n saat ini belum menggunakan teknologi modern, tidak 

menggunakan komputer dan hanya mengandalkan kalkulator 

3. Dari segi dokumen 

Dokumen-donkumen atau berkas-berkas yang ada semakin hari semakin 

menumpuk sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan semakin tinggi, atau 

suhitnya pencarian data secara cepat 

4. Dari segi laporan 

Laporan persediaan, penjualan, hutang serta laporan lain tidak dapat 

digunakan sebagai sarana mengambil keputusan. Belum adanya laporan rugr 

laba walaupun dalam bentuk rugi-laba kotor. Hal ini mengakibatkan pemilik 

toko sulit untuk mengetahui kondisi keuangan toko Pandhawa'n 



3.1.J, Analisis Pelayanan 

Peningkatan pelayanan terhadap konsumen merupakan tujuan utama 

Proses pelayanan dirasa cukup baik namun kalkulasi yang hanya menggunakan 

kalkulator sebagai alat hitung menyebabkan waktu pelayanan menjadi cukup lama 

serta tidak akurat karena lebih banyak kemungkinan terjadi kesalahan. Selain itu 

biasanya proses transaksi penjualan tidak dilakukan pencatatan, sehingga tidak 

diketahui pemasukan setiap harinya Berikut perbandingan estimasi waktu 

pelayanan dengan sistem manual dengan sistem komputerisasi 

Tabet 3.L. Perbandingan estimasi waktu 

Sister manual Sistem komputerisasi 
Untuk menangani satu konsumen Untuk menangan satu konsumen 
diperlukan waktu ± [0 menit karena diperlakukan ± 3 memt karena 
biasanya penghitungan dilakukan perhitungan sudah otomatis 
pengulangan untuk memastikan jumlah 
harga yang harus dibayar konsumen 

3.2. Analisis Kebutuhan Sistem 

Untuk menjalankan Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang pada 

toko Pandhawa'n maka dibutuhkan sistem perangkat yang mampu mendukung 

pengoperasian program, perangkat tersebut adalah 

Komputer dengan spesifikasi minimum: 

I Processor Intel Pentium IV atau AMD yang setara 

2. 256 MB RAM 

3. Graphic Card 64 MB 

4. HDD15 GB 

5 Monitor I4 

6. Mouse 

7 K eyboar d  

8  printer 

3.3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru 

berdasarkan hasil dari analisa sistem. Dalam tahap perancangan maka akan 



dirancang spesifikasi yang dibutuhkan dalam berbagai kertas kerja. Kertas kerja 

tersebut harus memuat berbagar uraian mengenai input dan output dari sistem 

yang diusulkan 

3.3.1. flowchart sistem 

Flowchart sistem adalah bagan alir yang digunakan untuk menggambarkan 

proses yang ada di dalam suatu prosedur. Bagan ini juga dapat menunjukkan jarak 

kegiatan yang satu dengan yang lain serta waktu yang diperlukan untuk suatu 

kegiatan 

Berikut flowchart sistem yang diusulkan 

Admin Manajer Kasir Konsumen Supplier 
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Gabar 3.I. Flowchart sistem yang diusulk 
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Gambar .L. Flowchart sistem yang diusulkan (lanjutan) 

3.3.2. DFD 

Berikut ini adalah DFD yang diusulkan pada perancangan Aplikasi Pengelolaan 

Penjualan dan Inventory Barang 
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I. DFD level 0 

=  
Gambar 3.2. DFD level 0 

Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang dirancang untuk 

dapat digunakan oleh pengguna yaitu admin, manajer, dan kasir. Manajer 

dapat menerima output data berupa laporan-laporan. Admin dapat mengakses 

semua bagian aplikasi. Sedangkan untuk Kasir hanya dapat melakukan 

transaksi penjualan serta memperoleh output berupa data barang 

2. DFD levelf 
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Gambar 3.3. DFD level l 



Gambar diatas menunjukkan bahwa Admin melakukan proses input 

data supplier serta input data barang yang aliran datanya disimpan pada 

database Data Supplier dan Data Barang. Selanjutnya dari Data Supplier dan 

Data Barang dilakukan proses pembelian barang dan aliran datanya akan 

disimpan pada database Data Transaksi Pembelian. Kasir melakukan proses 

transaksi penjualan yang datanya diambil dari database Data Barang yang 

selanjutnya diproses dan disimpan di Data Penjualan. Manajer melakukan 

proses pengolahan laporan dari data-data yang telah diproses sebelumnya 

oleh Admin dan Kasir. 

3. DFDevel2 

a. DFD level2 Transaksi Pembelian Barang 

. 
--- 

Gambar 3.4. DFD level 2 Transaksi Pembelian Barang 

Pada DFD level 2 yaitu transaksi pembelian terdapat tiga proses yang 

dilakukan oleh Admin. Proses pertama adalah proses transaksi pembelian 

tunai yang kemudian datanya disimpan di data pembelian tunai. Proses kedua 

yaitu proses transaksi pembelian secara hutang, kemudian datanya disimpan 

pada data pembelian hutang. Proses terakhir adalah transaksi pembayaran 

hutang yang datanya diambil dari data pembelian hutang dan setelah diproses 

akan disimpan di data pembayaran hutang 



b. DFDlevel2 Transaksi Penjualan 

 

Gambar 3.S, DFD level 2 Transaksi Penjualan Barang 

DFD level 2 transaksi penjualan yang ditunjukkan oleh gambar .5 

yaitu proses transaksi penjualan yang dilakukan oleh Kasir, yang 

kemudian datanya disimpan pada Data Penjualan 

Gaunbar 3.6. DFD level2 Transaksi Pembuatan Laporan 

Pada gambar 3.6. adalah proses-proses yang dilakukan oleh menejer 

berupa proses pengambilan data dalam bentuk laporan-laporan yang telah 

dilakukan oleh sistem dan pengguna. Dari gambar tersebut dapat dilihat 

bahwa terdapat enam output laporan yang datat diambil, antara lain 

Laporan data supplier 

Laporan stock barang maupun stock barang minimum 

Laporan pembelian tunai maupun hutang 

Laporan hutang 

Laporan pembayaran hutang 

Laporan penjualan dan laba per item 



3.3.J. ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD Pembelian dan Penjualan 
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Gambar 3.. ERD Pembelian dan Penjualan 



3.3.4. Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel menunjukkan hubungan atar tabel yang ditandai dengan adanya 

foreign key. Berikut ini relasi antar tabel dari normalisasi di atas 

Supplier Pembelian Barang 

PK IKd Supplier PK Ne. Eaktur pK d. Barna 

' NamaSupplier •• Kd_Supplier Item 

Alam.at •• Kd_Barang «d HargaBell 
Kota Tuna largalual 
Telp Kredit Kemas.an 

No#Hp Lunas Satuan 

Retur StockMinimum 
Tgetur Stekaksimum 

Deskripsi 
Qty 

Tunai 
Hutang 

Lunars 

pK Ne. faktr 
PK No.Ea±tr 

PK !Ne_EAktur � 

kd_Supplier 
Kd_Supplier Kd_Supplier 

Kd_Barang 
Kd_Barang Kd_Barang 

Tgi8ell 
Tg_Pell Tot_Bell 

JmlBarang 
Jmi8arang Tgl_Lunas 

arga 
Haga Keterangan 

Disc 
Disc JmiBayat 

JmlBayat 
Jmlutang 
Jth Tempo 

Perjualan User 

p 
No.Not � PK dLear 

•• Kd_Brang NamaUser 
Toi_Jal Pas$word 

•• Id_User Jabat.an 
Disc 
Qty 
Total 

Gambar 3.8. Relasi Antar Tabel 

Keterangan 

PK Kunc Utama 

Kunci Tamu 
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3.3.5. Struktur Tabel 

• TAbel Suppllier 

Tabet 3.2. Stuktur Tabel Su hier 

Nama kolom T data Lebar Not null Keterangan 

• Kd Su ier Varchar 4 ✓ Pei k 

NamaS lier Varchar 30 ✓ 

Alamat Varchar 40 ✓ 

Kota Varchar 15 ✓ 

Tel Varchar 4 ✓ 

NoHP Varchar 4 ✓ 

Keterangan 

a. Kd_Suppher 

Kd_Supplier berfungsi untuk menyimpan kode supplier. Dengan tipe data 

Varchar, memiliki lebar 4 dan sebagai primary key serta not null (harus 

diisi) 

b. NamaSupplier 

NamaSupplier berfungsi untuk menyimpan nama supplier. Dengan tipe 

data varchar, memiliki lebar 30 serta not null (harus diisi) 

c. Alamat 

Alamat berfungsi untuk menyimpan alamat supplier. Dengan tipe data 

varchar, memiliki lebar 40 serta not null (harus diisi) 

d. Kota 

Kota berfungsi untuk meyimpan kota supplier Dengan tipe data varchar, 

memiliki lebar I5 serta not null (harus diisi) 

e. Tel, 

Telp berfungsi untuk menyimpan nomor telepon supplier. Dengan tipe 

data varchar, memihiki lebar I4 serta not null (harus diisi) 

£ NOHP 

NoHP berfungsi untuk menyimpan nomor HandPhone Supplier. Dengan 

tipe data varchar, memiliki lebar I4 serta not null (harus diisi) 



2. Tabel Barang 

Tabet 3.3. Struktur Tabel 

Nama kolom T data Lebar Not null Keterangan 

• Kd Barang Varchar 15 ✓ Pr key 

Item Varchar 20 ✓ 

Deskr Varchar 30 ✓ 

s� Varchar 10 ✓ 

H i Money JO ✓ 

H ua Money JO ✓ 

Kemasan Varchar 15 ✓ 

Stock.Minimum Numeric 9 ✓ 

Stock.Mak simum Numeric 9 ✓ 

Qty Numeric 9 ✓ 

Keterangan 

a. Kd_Barang 

Kd_Barang berfungsi untuk menyimpan kode barang. Dengan tipe data 

Varchar, lebar I5 serta not null (harus diisi) dan sebagai primary key 

b. Item 

Item berfungsi untuk menyimpan nama barang. Dengan tipe data varchar, 

lebar 20 serta not null (harus diisi) 

c. Deskripsi 

Deskripsi berfungsi untuk menyimpan keterangan lengkap barang. Dengan 

tipe data varchar, lebar 30 serta not null (harus diisi) 

d. Satuan 

Satuan berfungsi untuk menyimpan jenis satuan yang digunakan, misalnya 

kg, unit, gram dan lain-lain. Dengan tipe data char, lebar IO serta not null 

(harus diisi) 

e. HargaBeli 

HargaBeli berfungsi untuk menyimpan harga beli suatu barang. Dengan 

tipe data Money serta not null (harus diisi) 

f. Hargalual 

Hargalual berfungsi untuk menyimpan harga jual suatu barang. Dengan 

tipe data Money serta not null (harus diisi) 



g Kemasan 

Kemasan berfungsi untuk menyimpan jenis kemasan suatu barang, 

misalnya kotak, dus, botol dan lain-lain. Dengan tipe data varchar, lebar I5 

serta not null (harus diisi). 

h. StokMinimum 

Stok Minimum berfungsi untuk menyimpan batasan kuantitas terendah 

suatu barang. Dengan tipe data Numeric, lebar 9, serta not null (hans 

diisi) 

i. StokMaximum 

Stokmaximum berfungsi untuk menyimpan batasan kuantitas maksimum 

suatu barang. Dengan tipe data Numeric, lebar 9, serta not null (harus 

diisi) 

j. Qty 

Qty berfungsi untuk menyimpan kuantitas stock barang. Dengan tipe data 

Int, lebar S serta not null (harus diisi) 

3. Tabel Pembelian 

Tube 3.4. Stuktur Tabel Pembelian . .  

Nama kolom T data Lebar Not null Keteran 

• No Faktur Varchar 15 ✓ Pe k 
.. 

Kd Su lier Varchar 4 ✓ Forei k 
.. Kd Baran Varchar 15 ✓ Forei k 

Tuna Varchar I ✓ 

Kredit Varchar I ✓ 

Lunas Varchar I ✓ 

TelRetur Date Time ✓ 

Retur Numeric IO ✓ 

Keterangan; 

a. NoFaktur 

NoFaktur berfungsi untuk menyimpan No faktur pembelian barang 

Dengan tipe data Varchar, lebar I5 serta not null (harus diisi) 



b. Kd_Supplier 

Kd_Supplier adalah foreign key (kunci tamu) dari entity Supplier, sebagar 

maintenance transaksi pembelian. Dengan tipe data Varchar, lebar 4 serta 

not null (harus diisi) 

c. Kd Barang 

Kd_Barang adalah foreign key (kunci tamu) dari entity Barang, sebagai 

maintenance transaksi pembehian. Dengan tipe data Varchar, lebar LS serta 

not null (harus diisi) 

d. Tunai 

Tunai berfungsi untuk menyimpan kode digital, jika pembelian dilakukan 

secara tunai maka akan tertulis I" pada database sedangkan jika 

pembelian dilakukan secara kredit atau hutang maka 0" Degan tipe data 

varchar, lebar I serta not null (harus diisi) 

e. Kredit 

Kredit berfungsi untuk menyimpan kode digital, jika pembelian dilakukan 

secara kredit maka akan tertulis "I" pada database sedangkan jika 

pembelian dilakukan secara tunai maka 0", artinya atribut ini berlawanan 

dengan atribut tunai. Dengan tipe data varchar, lebar I akan terisi secara 

otomatis. 

f Lunas 

Lunas berfungsi untuk menyimpan kode digital, jika pembelian yang 

dilakukan secara kredit telah lunas maka database akan terisi kode "1" 

sedangkan jika belum lunas maka 0", Dengan tipe data varchar, lebar I, 

akan terisi secara otomatis 

g TglRetur 

TglRetur berfungsi untuk menyimpan tanggal penyesuaian (retur 

pembelian). Dengan tipe data datetime 

h. Retur 

Retur berfungsi untuk menyimpan jumlah penyesuaian (total retur 

pembelian). Dengan tipe data Numeric, lebar 10 



4 Tabel Tuna 

TAbel 3.5. ruktur Tabel Tunai 

Nama kolom Tipe data Lebar Not null Keterangan 
• No Faktur Varchar 10 ✓ Primary Key, Foreign Key 

Kd Su lier Varchar 4 ✓ 

Kd Baran Varchar 15 ✓ 

T Beli Date Time ✓ 

Har Money 10 V 

JmlBaran Numeric 9 ✓ 

Disc Money 10 ✓ 

JmlB ar Money 10 ✓ 

Keterangan 

a. No_Faktur 

No_Faktur adalah kunci tamu dari tabel pembelian yang sekaligus menjadi 

kunci utama. Dengan tipe data varchar dan lebar 4 serta not null (harus 

diisi) 

b. Kd_Supplier 

Kd_Supplier sebagai maintenance transaksi pembelian. Dengan tipe data 

Varchar, lebar 4 serta not null (harus diisi) 

¢. Kd_Barang 

Kd_Barang sebagai maintenance transaksi pembelian. Dengan tipe data 

Varchar, lebar I5 serta not null (harus diisi) 

d. Tgl_Beli 

Tgl_Beli berfungsi untuk menyimpan tanggal pembelian barang. Memiliki 

tipe data datetime 

e. Harga 

Harga berfungsi untuk menyimpan harga satuan barang yang dibeli 

Memiliki tipe data money, lebar I0 dan not null 

f. JmlBarang 

JmlBarang berfungsi untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli 

Dengan tipe data numeric, lebar 9 dan not null 
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g Disc 

Diskon berfungsi untuk menyimpan diskon pembelian dalam bentuk 

money (jumlah uang bukan persen), lebar 9 

h. JmlBayar 

JmlBayar berfungsi untuk menyimpan jumlah uang yang harus dibayar 

dalam transaksi pembelian. Dengan tipe data money, lebar 10 dan not null 

5. TAbel Hutang 

Tabet 3.6. Strktur Hutan 

Nama kolom Tipe data Lebar Not null Keterangan 
• No Faktur Varchar 10 ✓ Primary Key, foreign key 

Kd Su lier Varchar 4 ✓ 

Kd Baran Varchar I5 ✓ 

z: Date Time ✓ 

Jml Numeric 9 ✓ 

H Money 10 ✓ 

Disc Money 10 ✓ 

Jml Hutang Money 10 ✓ 

JthTem Datetime ✓ 

Keterangan 

a. No Faktur 

No Faktur adalah kunci tamu dari tabel pembelian yang sekaligus menjadi 

kunci utama. Dengan tipe data varchar dan lebar 4 serta not null (harus 

diisi) 

b. Kd_Supplier 

Kd_Supplier sebagai maintenance transaksi pembelian secara kredit 

Dengan tipe data Varchar, lebar 4 serta not null (harus diisi) 

c. Kd_Barang 

KdBarang sebagai maintenance transaksi pembelian secara kredit 

Dengan tipe data Varchar, lebar I5 serta not null (harus diisi) 

d Tgl_Beli 

Tgl _Beli berfungsi untuk menyimpan tanggal pembelian barang. Memiliki 

tipe data datetime 



e. JmlBarang 

JmlBarang berfungsi untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli 

Dengan tipe data numeric, lebar 9 dan not null. 

f. Harga 

Harga berfungsi untuk menyimpan harga satuan barang yang dibeli 

Memiliki tipe data money, lebar IO dan not null 

g Disc 

Diskon berfungsi untuk menyimpan diskon pembelian dalam bentuk 

money (jumlah uang bukan persen), lebar 9 

h. JmlHutang 

JmlHutang berfungsi untuk menyimpan jumlah hutang pada satu no faktur 

terhadap supplier dari barang yang dibeli. Memiliki tipe data money, lebar 

10 dan not null 

Jth Tempo 

Jth Tempo berfungsi untuk menyimpan tanggal jatuh tempo pembayaran 

hutang Memiliki tipe data datetime 

6. Tabel Lunas 

. 

Nara kolom Tipe data Lebar Not null Keterang.an 
• No Faktur Varchar 10 ✓ Primary Key, Foreign Key 

Kd Su lier Varchar 4 ✓ 

Kd Baran Varchar 15 ✓ 

T- Beli Datetime ✓ 

T Lunas Datetime ✓ 

Keteran Varchar 100 ✓ 

JmlB Money 10 ✓ 

Keterangan 

a. No_Faktur 

No_Faktur adalah kunci tamu dari tabel hutang yang sekaligus menjadi 

kunci utama. Dengan tipe data varchar dan lebar 4 serta not null (harus 

diisi) 



b. Kd Supplier 

Kd_Supplier sebagai maintenance transaksi pelunasan hutang. Dengan 

tipe data Varchar, lebar 4 serta not null (harus diisi) 

c. Kd Barang 

Kd Barang sebagai maintenance transaksi pelunasan hutang. Dengan tipe 

data Varchar, lebar IS serta not null (harus diisi) 

d Tg! Beli 

Tgl_Beli berfungsi untuk menyimpan tanggal pembelian barang secara 

kredit. Memiliki tipe data datetime 

e. Tgl_Lunas 

Tgl_Lunas berfungsi untuk menyimpan tanggal pelunasan hutang 

Memiliki tipe data datetime. 

f Keterangan 

Keterangan berfungsi untuk menyimpan keterangan detail pelunasan 

hutang. Dengan tipe data varchar, lebar IO0 

g JmlBayar 

JmlBayar berfungsi untuk menyimpan jumlah hutang yang dibayarkan 

(setelah melewati penyesuaian) pada satu no faktur terhadap supplier dari 

barang yang dibeli secara kredit. Memiliki tipe data money, lebar I0 dan 

not null 

7 Tabel Penjualan 

Tabet 3.8. Struktur Perjualan 

Nara kolom Tipe data Lebar Not null Keterang.an 
• No Nota Varchar 10 ✓ Primary Key 

Tan ual Datetime ✓ 

.. Id User Varchar 4 ✓ Foreign Key 
.. Kd Barang Varchar 15 ✓ Foreign Key 

Disc Money 10 ✓ 

Int 5 ✓ 

Total Money 10 ✓ 



Keterangan 

a. No_Nota 

No _Nota berfungsi untuk menyimpan nomor nota (struk) penjualan 

Dengan tipe data char, lebar IO serta not null (harus diisi). No_Nota 

sebagai primary key. 

b. Tanggal/ual 

TanggalJual berfungsi untuk menyimpan tanggal jual. Dengan tipe data 

datetime dan not null (harus diisi) 

c. Id_ User 

Id_User berfungsi untuk menyimpan kode user (pemakai aplikasi) 

Id_User sebagai foreign key (kunci tamu) dari entity User. Dengan tipe 

data char, lebar 4 serta not null 

d. Kd Barang 

Kd _Barang berfungsi untuk menyimpan kode barang. Kd_Barang sebagai 

foreign key (kunci tamu) dari entity barang. Dengan tipe data char, lebar 

I5s serta not null (harus diisi) 

e. Diskon 

Diskon berfungsi untuk menyimpan jumlah diskon (jika ada). Dengan tipe 

data money, lebar I0 

f. Qty 

Qty berfungsi untuk menyimpan jumlah barang yang dijual. Dengan tipe 

data int, lebar S serta not null (harus diisi) 

g Total 

Total berfungsi untuk menyimpan jumlah uang yang dibayar pembeli 

Dengan tipe data money, lebar 0 serta not null (harus diisi) 

8. Tabel User 

TAbel 3.9. Struktur User . .  

Nara kolom Ti data Lebar Not null Keteran 

• Id User Varchar 4 ✓ Pr k 

NamaUser Varchar 30 ✓ 

Password Varchar 6 ✓ 

Jabatan Varchar 15 ✓ 



Keterangan 

a Id_User 

Id User berfungsi untuk menyimpan kode user (pemakai aplikasi) 

Dengan tipe data char, lebar 4 serta not null (harus diisi). Id_User sebagai 

primary key entity user 

b. NamaUser 

NamaUser berfungsi untuk menyimpan nama user Dengan tipe data 

varchar, lebar 30 serta not null (harus diisi) 

c. Password 

Password berfungsi untuk menyimpan password user. Dengan tipe data 

varchar, lebar 6 serta not null (harus diisi) 

d. Jabatan 

Jabatan berfungsi untuk menyimpan jabatan user. Dengan tipe data 

varchar, lebar LS serta not null 

3.4. Analisa Pengguna 

Ada beberapa user yang akan menggunakan Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan 

Inventory Barang, antara lain 

Administrator 

Pengguna ini memiliki hak akses yang paling tinggi (dapat mengakses seluruh 

fasilitas aplikasi) 

2. Manajer 

Pengguna ini hanya dapat melihat dan mencetak laporan-laporan 

3. Kasi 

Pengguna ini hanya dapat menggunakan aplikasi proses penjualan saja 

3.5. Desain Antarmuka 

Desain antarmuka aplikasi yang akan dibuat dirancang agar user friedly sehingga 

pengguna dapat merasa nyaman . Benikut desain-desain antarmukanya 



3.5.1. Struktur Menu Program 

Berikut struktur menu program Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory 

Barang 

- - 
-- 

-- 

Gamber 3.9. Struktuar Menu Program 

3.5.2. Desain Input data 

I. Desain Login 

Login merupakan syarat untuk dapat memanfaatkan program secara 

keseluruhan, di mana yang menggunakan apikasi ini adalah pegawai yang diberi 

wewenang. Pada menu login ini terdapat dua data yang harus dimasukkan, 

berikut: 

1e 

Nama 

Password 

a ] Ba n al  I  

Gambr 3.10. Desan Login 

a Nama 

Nama merupakan pengguna yang sudah terdaftar dan diberi wewenang 

untuk menggunakan aplikasi. 



Retur Pembelian 

Berfungsi untuk mamasukkan data retur barang. 

Keluar 

Berfungsi untuk menutup atau keluar darni aphikasi 

b. Laporan 

Menu Laporan submenu sebagai berikut: 

Laporan Pembelian 

Berfungsi untuk mehihat dan mencetak laporan pembelian tunai 

maupun hutang 

Laporan Penjualan dan Laba Per Item 

Berfungsi untuk melihat dan mencetak laporan penjualan dan laba per 

item 

Laporan Analisa Hutang 

Berfungsi untuk mehihat dan mencetak data hutang 

Laporan Pembayaran Hutang 

Berfungsi untuk mehihat dan mencetak pembayaran hutang 

Laporan Data Supplier 

Berfungsi untuk melihat dan mencetak data supplier 

Laporan Stok Barang 

Berfungsi untuk mehihat dan mencetak data stok barang 

Laporan Stok Barang Minimum 

Berfungsi untuk melihat dan mencetak data Stok Barang yang telah 

mencapai batas minimum. 

c. Data 

Menu Data memiliki submenu sebagai benikut 

Data Supplier 

Berfungsi untuk melihat dan pencarian data supplier 

Data Barang 

Berfungsi untuk melihat dan pencarian data barang per item maupun 

semua rtem. 



b. Password 

Password merupakan syarat mutlak untuk bisa memasuki sistem. Demi 

keamanan, password yang dimasukkan dikonversi dalam bentuk bintang 

( )  

2.  Desain Tamplian Utama Program 

, ( 4  

Gabar 3.A. Desain Tampilan Utama Program 

Jendela menu utama terdiri dani beberapa menu yang telah aktif dan siap 

digunakan untuk mengolah data. Menu tersebut adalah 

a. Transaksr 

Menu transaksi memiliki submenu sebagai berikut 

Pembelian Tunai 

Berfungsi untuk melakukan transaksi pembelian barang secara tunai 

Pembelian Hutang 

Berfungsi untuk melakukan transaksi pembelian barang secara hutang 

Penjualan 

Berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan 

Pembayaran Hutang 

Berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran hutang 



a. No faktur 

Menampilkan secara otomatis nomor nota 

b. Kode produk 

Untuk mengisi kode produk barang 

c. Qty 

Untuk Mengisi jumlah barang. 

d. DiskonRp 

Untuk mengisi nominal diskon dalam bentuk rupiah 

e. Diskon % 

Untuk mengisi nominal diskon dalam bentuk persen 

t Tgl 

Menampilkan secara otomatis tanggal penjualan 

g Total Rp 

Menampilkan jumlah harga yang harus dibayar pembeli 

h. BayarRp 

Untuk mengisi jumlah uang yang dibayar pembeli 

t. Kembali 

Menampilkan jumlah uang kembalian 

j. Tabel detail pembelian 

Menampilkan detail barang yang masuk dalam transaksi penjualan 

k. Tombol Cetak 

Untuk mencetak data struk penjualan 

J. Tombol Undo 

Untuk membatalkan input penjualan yang telah dilakukan sebelumnya 

m. Tombol Keluar 

Untuk Keluar dari aplikasi transaksi penjualan 



d. Utility 

Menu Utility memiliki submenu sebagai berikut 

Atur Harga 

Berfungsi untuk mengatur harga barang. 

Tambah User 

Berfungsi untuk menambah pengguna aplikasi 

Tambah Supplier 

Berfungsi untuk menambah data supplier 

Kalkulator 

Berfungsi untuk menampilkan aplikasi kalkulator. 

e. Tentang Aplikasi 

Tentang Aplikasi 

Berfungsi untuk menampilkan halaman tentang aplikasi 

3. Desain tampilan program Penjualan 
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Gambar 33.12. Desain Tampilan Program Penjualan 

Pada desain tampilan program penjualan terdapat beberapa textbox, tabel dan 

tombol antara lain 



4. Desain tampilan Pembelian Tunai 
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Gambr 3.A3 Desain Tampilan Program pembelian tunai 

Pada desain tampilan program pembelian tunai terdapat beberapa textbox, 

Combobox dan tombol antara lain: 

a No faktur 

Untuk mengisi nomor nota pembelian 

b. Kode produk 

Untuk mengisi kode produk barang 

e. Tgl 

Menampilkan secara otomatis tanggal pembelian 

d. Kode Supplier 

Untuk mengisi kode supplier 

e. Nama Supplier, alamat, kota 

Menampilkan detail pemasok barang 

f Total 

Menampilkan jumlah harga yang harus dibayar pembeli 

g Combobox Kemasan 

Untuk memilih bentuk kemasan semisal kotak, kaleng, sachet 

h. Combobox Satuan 

Untuk memilih satuan produk semisal kg, losin 



i, Nara item dan deskripsi 

Menampilkan nama barang secara otomatis setelah kode produk diisi 

J Qty 

Untuk mengisi jumlah barang yang dibeli 

k Harga 

Untuk mengisi harga satuan barang 

Harga Jual 

Untuk Mengisi harga jual barang 

m Diskon 

Untuk mengisi jumlah diskon (ika ada) 

n Stock Maximum 

Untuk menentukan jumlah maksimal barang yang tersedia 

o. Stock Minimum 

Untuk menentukan jumlah minimum barang yang tersedia 

p. Tombol Tambah Baru 

Untuk melakukan transaksi pembelian baru 

q. Tombol Batal 

Untuk membatalkan transaksit 

r Tombol Keluar 

Untuk keluar dari aphikasi transaksi pembelian tunai 

s. Tombol Simpan 

Untuk menyimpan transaksi penjualan 

t. Tombol Cari 

Untuk menampilakan data supplier 



5. Desain tampilan Pembelian Hutang 
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Gambar 3.14. Desain Tampilan Program Pembelian Hutang 

Pada desain tampilan program pembelian secara hutang terdapat beberapa 

textbox, combobox, check dan tombol antara lain: 

a. No faktur 

Untuk mengisi nomor nota pembehian 

b. Kode produk 

Untuk mengisi kode produk barang 

e. Tel 

Menampilkan secara otomatis tanggal pembelian 

d. Kode Supplier 

Untuk mengisi kode supplier. 

e. Nama Supplier, alamat, kota 

Menampilkan detail pemasok barang 

f. Total 

Menampilkan jumlah harga yang harus dibayar pembeli 

g Combobox Kemasan 

Untuk memilih bentuk kemasan semisal kotak, kaleng, sachet 

h. Combobox Satuan 

Untuk memilih satuan produk semisal kg, lusin 



Nama item dan deskripsi 

Menampilkan nama barang 

j. Qty 

Untuk mengisi jumlah barang yang dibeli. 

k. Harga 

Untuk mengisi harga satuan barang 

I. Diskon 

Untuk mengisi jumlah diskon (ika ada) 

m. Tanggal Jatuh tempo 

Untuk mengisi tanggal jatuh tempo pelunasan hutang 

n. Harga Jual 

Untuk Mengisi harga jual barang 

o. Stock Maksimum 

Untuk menentukan jumlah maksimal barang yang tersedia 

p. Stock Minimum 

Untuk menentukan jumlah minimum barang yang tersedia 

q. Tombol Tambah Barang 

Untuk melakukan transaksi pembelian baru 

r. Tombol Batal 

Untuk membatalkan transaksi 

s. Tombol Keluar 

Untuk keluar dari aplikasi transaksi pembelian tunai. 

Tombol Simpan 

Untuk menyimpan transaksi penjualan 

u. Tombol Cari 

Untuk menampilakan data supplier 



6. Desain tampilan Pembayaran Hutang 
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Gambar 3.IS. Desain Tampilan Program Pembayaran Hutang 

Pada desain tampilan pembayaran hutang terdapat beberapa textbox dan 

tombol antara lain; 

a. No faktur 

Untuk mengisi nomor nota pembelian 

b. Kode produk 

Untuk mengisi kode produk barang 

e. Tgl Bayar 

Untuk mengisi tanggal pembayaran 

d Tgl Pembelian 

Menampilkan secara otomatis tanggal pembelian 

e. Kode Supplier, Nama Supplier, alamat, kota 

Menampilkan detail pemasok barang secara otomatis 

f. Item 

Menampilkan nama barang 

g Jumlah Hutang 

Menampilkan jumlah hutang yang harus dibayar (Setelah melalui 

penyesuaian) 



h. Jumlah Bayar 

Menampilkan jumlah pambayaran 

Keterangan 

Untuk mengisi keterangan-keterangan 

j. Tombol Simpan 

Untuk menyimpan transaksi penjualan 

k. Tombol Batal 

Untuk membatalkan transaksi pembayaran hutang 

Tombol Keluar 

Untuk keluar dari transaksi pembayaran hutang 

7 Desain tampilan Atur Harga 

tr ti 

od Prod I I 

l I I 

l.. I I 

6 
I I 

Gamber 3.16. Desain Tampilan Program Setup Harga 

Pada desain tampilan setup harga dan diskon terdapat beberapa textbox dan 

tombol antara lain 

a. Kode produk 

Berupa combobox untuk memilih kode produk suatau barang 

b. Item 

Menampilkan nama barang. 

c. Harga Awal 

Menampilkan harga awal suatu barang 
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d. Harga Bar 

Untuk mengisi harga baru suatu barang 

e. Tombol Simpan 

Untuk menyimpan hasil pengaturan 

f. Tombol Baral 

Untuk membatalkan pengaturan 

g. Tombol Keluar 

Untuk keluar dari form atur harga 

8. Desain tampilan Tambah User 
�---------, 

bah 0rt Ur 

t. 

4toed 

bat 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Gamba 3.17. De2in Tampilan Program Tambah User 

Pada desain tampilan tambah users terdapat beberapa textbox, combobox dan 

tombol antara lain 

a. Nama 

Untuk mengisi nama user 

b. Password 

Untuk mengisi password yang akan digunakan 

c. Combobox jabatan 

Untuk memilih jabatan user 

d. Tombol OK 

Untuk menyimpan data 

e. Tombol Keluar 

Untuk keluar dari aplikasi tambah user 



3.5.3J. Desain Output 

I. Desain Output Struk penjualan 

fl Pith.w 

puat Ole.le Khas Brebes 

Al. Permud $9Be0bes 

Tel. 0283671085 
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Gambar 3.18. Desain Output Struk Pen.jla 

2. Desain Output Laporan Pambelian Tunai 

LAPORAN PEM'BELJAN TUNAL 

T0KO RANDHAWA4'% 

JI Ped S BREBES 

fl etk 2402-2016 

dd. a 

Gaunbar 3.49, Desai Output Lapora Pembelian Tuna 

3. Desain Output Pembelian Hutang 

LAPORAN PEMBELUA.N HU'TANG 

TOK0 RANDHAWA' 

Ped BREBES 

Tl oetl 2-02-2016 

d e or 

d oe r  

Gabar 3.26. Desain Output Laporan Pembelian Hutang 



4. Desain Output Laporan Penjualan 

LAPORAN PENJUALAN d LABA PER ITEM 
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Gabar 3.2L. Desain Output Lapora Penjualan 

5. Desain Output Laporan Stock Barang 

LAPORAN STOK BARANG 

T0KO RANDHAWA' 

TGL 23-02-2010 

KODE PRO0U $TOK MINIMUM $TO MAKSIMUM 
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Gambar 3.22. Desain Output Lapora Stock Barang 



BAB IV 

IMPLEMENT ASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

4.L. Halaman Login 

Halaman Login merupakan layar yang pertama kali muncul ketika aphikas 

dijalankan. Halaman ini dugunakan untuk membatasi akses pengguna terhadap aplikasi 

berdasarkan jabatan. Tampilan dari halaman login adalah sebagai berikut 

Gaunbar 4.1. Desan Login 

Yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi adalah memasukkan nama dan 

password sesuai yang dimilikinya. Berikut hak akses dari suatu jabatan pengguna 

TAbel 4.L. Hak Akses User . .  

Jabatan Hak Akes 

Administrator Memiliki hak akses ke seluruh fasilitas aplikasi 

Manajer Hanya meriliki hak akses sebatas melihat dan mencetak laporan 

laporan 

Kasir Hanya memiliki hak akses untuk melakukan fasilitas transaksi penjualan 

Jika pengguna melakukan kesalahan dalam memasukkan nama atau password 

(tidak terdaftar dalam basis data), maka akan muncul peringatan sebagai berikut 
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€ 
0 

Gabar 4.2. Pesa Peringatan 

4.2. Halaman Ltara 

Halaman utama Aplikasi Pengelolaa Penjualan dan Inventory Barang memiliki 

lima menu. Men-menu tersebut dibedakan berdasark.an fungsi globalnya Menu tersebut 

antara lain menu Transaksi, Laporan, Data Utility, dan Tentang Aplikasi. Pada setiap 

menu merihiki sub menu yang dapat digunakan sesuai dengan hak akses dari masing 

masing penggua. Berikut tarpilan halaman utamanya 

Gar bar 4.. Halama Ltamna Aphikasi 

4.2.I, Menu Transaksi 

Pada menu transaksi terdapat sub menu antara lain Pembelian Tunai, Pembelian 

Hutang, Penjualan, Pembayaran Hutang, Retur Pembelian dan Keluar. Untuk pengguna 

Admin maka semua sub menu akan aktif, untuk Kasir sub menu yang aktif adalah 



Penjualan dan Keluar. Sedangkan untuk Manajer maka hany.a sub menu Keluar saja yang 

akctif 

I. Sub Menu Pembelian Tunai 

Sub menu transaksi pembelian tunai menampilk.an form pembelian tunai 

Berikut tampilan form pembelian tuna 

Gbr 4.S. Form Pembeli T uni 

Untuk melakukan input data transaksi, pengguna harus menekan tombol tam bah 

terlebih dahulu. Selanjutnya isi field-field yang tersedia Untuk kode produk ketika diisi 

dengan kode produk barang yang sudah ada di basis data maka field nama item, deskripsi, 

harga, harga jual, stok minimum, stok mak simum, diskont, satuan dan kemasan akan 

secara otomatis terisi data barang tersebut. Narun jka belum ada di basis data maka 



harus mengisi secara manual. Qty disi dengan jumlah barang yang dibeli, Untuk Total 
akan terisi secara otomatis dengan jumlah uang (harga qty). Ketika kode supplier diisi, 

jika data supplier ada pada basis data maka field nara supplier, alamat, kota, telp, dan hp 
akan muncul secara otomatis. Setelah data telah lengkap diisi maka akan muncul pesan 

sebagai berikut: 

Gan bar4.6. Pesa Konfirmasi 

Namun jika data yang diisikan belum lengkap (kecuali field diskon dapat 

dikosongkan) maka akan muncul peringatan sebagai berikut 

Peringatan! E 

I 

Gabar 4.,Pesa Peringata 

2. Sub Menu Pembelian Hutang 
Sub menu transaksi pembelian hutang menampilkan form pembelian hutang. 

Berikut tampilan form pembelian hutang 



Gan bar 4.$. Form Pembelia Hutang 

Untuk form pembelian hutang hampir mirip dengan form pembelian tunai. 

Hanya saja pada form pembelian hutang terdapat field tambahan yaitu tanggal jatuh 

tempo, fungsinya adalah untuk memasukkan taggal jatuh tempo hutang yang diberi 

oleh supplier. Jika pengguna merasukkan data dengan lengkap maka akan muncul 

pesan seperti gambar 4.6. Sedangkan jka user tidak mensisi dengan lengkap field 

yang ada maka akan muncul peringatan seperti gmabar 4.T 

3. Sub Menu Penjualan 

Sub menu transaksi penjualan akan menampilk.an form penjualan. Benikut 

tampilan form penjualan 



Paudawa ' 

30000 

Gabe 4.9, Form Penijuala 

Untuk melakukan input penjualan yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

dengan memasukkan kode produk, qty (jurlah) barang , diskon dalam bentuk rupiah 

(ika ada) dan atau diskon dalam bentuk persen (ika ada). Jika pengguna memasukkan 

kode produk yang tidak ada dalam basis data maka akan muncul peringatan seperti 

pada gambar 4,10. Kemudian field Total akan menampilkan secara otomatis jumlah 

uang yang harus dibayar oleh pembeli. Field Baar diisi oleh pengguna dengan jumlah 

uang yang dibayar oleh pembeli. Field kembali akan memunculkan secara otomatis 

jumlah uang kembalian. hka akan mencetak struk penjualan maka pen@guna hanus 

menekan tombol Cetak yang fungsinya juga untuk menyimpan data penjualan. Hasil 

cetak struk yang dihasilkan seperti gambar 4.IL. Tombol simpan berfungsi untuk 

menyimpan data penjualan (tanpa mencetak struk penjualam). Sedangkan tombol Undo 

berfungsi untuk membatalkan input penjualan yang telah dilakcukan sebelurnnya 

$ 0 .  

•••• 

L s  

Gaunbar 4.10. Pesa Peringata 
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Gambar 4.L. Struk Penjualan 

4. Sub Menu Pembayaran Hutang 
Sub menu pembayaran hutang menampilkan form pembayaran hutang. Benik.ut 

tampilan form pembayaran hutang 

Gambar 4.12. From Pembayaran Hutang 

Jika pengguna melakukan input pembayaran hutang maka yang harus dilakukan 
adalah dengan mengisi field no faktur dan kode produk. Jika data yang diisi benar 
maka field kode supplier, nama supplier, item, tgl pembelian, jumlah hutang akan 

muncul secra otomatis. Selanjutnya pengguna harus mengist jumlah uang yang 
dibayar dan beberapa keterangan. Jika tidak mengisi data secara lengkap, pada saat 



petgguna menekan tombol simpan maka aka muncul peringatan seperti gambar 4.1 

sedangkan jika mengisinya dengan lengkap maka aplikasi aka berhasil menyimpan 

data 

E3 

Gaunbar4.13. Pesa Pering.at 

$. Sub Menu Retur Pembelian 
Sub menu retur pembehian menampilkan form retur pembelian. Benik ut 

tampilan form retur pembelian 

Gam bar 4.14. Form Retur Pembelian 

Input retar pembehian dapat dilakukan oleh pengguna dengan cara terlebih dahulu 

mengisi no faktur pembelian dan kode produk yang akan diretur. Selanjutnya field-field 

item, harga, qty, total, tgl pembelian, kode supplier, nama, alamat, telp, dan tanggal 

masuk akan muncul secara otomatis. Femudian user harus mengisi jumlah barang yang 

akan diretur. Jika tidak lengkap dalam mengisi data maka akan muncul peringatan 

sebagai berikut: 
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Gabar 4.IS. Pesa Peringt 

6. Sub Menu keluar 

Sub menu ini berfungi untuk keluar dari aplikasi 

4.2.2. Menu Lapora 

Pada menu laporan terdapat sub menu antara lain Laporan Pembelian Tunai, 

Lapora Pembelian Hutang. Laporan Penjualan dan Laba per Item, Laporan Analisis 

Hutang. Lapora Pembaryaran Hutang. Laporan Data Supplier, Laporan Stock Barang, 

Laporan Stock Barang Minimum. Untuk Admin dan Manajer semua sub menu ak an 

aktif, untuk Kasir tidak ada sub menu yang aktif 

40tkt Pen«e lo lean Pen juln & inventory Br an« Toke PANO HA WA'N 
Tent.ng Al 

Loson Perbeln Tune 
la Per on 

Laporn oala tun 

Laporn Penbryr8nit09 

Loo Datt Suppler 

Laporn took8r 0 

Laporn toke Bangor 

Gm bar 4.16. Menu Lapora 

Sub Menu Laporan Pembelian 

Pada sub menu laporan pembelian terdapat sub menu lagi yaitu sub menu 

laporan pembelian tunai dan laporan pembehian butang 

a Laporan Pembelian Tunai 

Benikut tampilan form laporan pembelian tuna 



Gamber 4.17, Farm Lapora Pembelian Tuna 

Untuk melihat dan mencetak laporan, pengguna harus terlebih dahulu 

mengisi field tanggal awal dan tanggal akhir dengan format tanggal "dd-mm 

yyyy"atau "hari-bulan-tahun". Kerudian pengguna menekan tombol Lihat, jika 

ngin. Namun jika data yang dicari tidak ada maka akan muncul pesan sebaga 

berikut 

Gambar 4.18. Pesan Info 

Berikut hasil cetak laporan pembelian tuna 
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Ganbar 4.19. Hasi Cetak Laporan Pembelian Tunai 



b. Lapora Pembelian Hutang 

Benikut tampilan form laporan pembehian hutang 

Gar bar 4.20. Form Lapora Pembelia Hutang 

Untuk mehihat dan mencetak laporan, pengguna harus terlebih dahulu 
mengisi field tanggal awal dan tanggal akhir dengan format tanggal dd-mm 
yyyy"atau "hari-bulan-tahun" Kermudian pengguna menekan tombol Lihat. Jika 
data yang dicari tidak ada maka akan muncul pesan seperti gambar 4.I8. dan 
berikut hasil cetak laporannya 
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Gambar 4.21. Hasil Cetak Laporan Pembelain Hutang 

2 Sub Menu Penjualan dan Laba Per Item 

Berikut tampilan form laporan penjualan dan laba per item 

Gabar 4.22. Fam Lapora Pejuala dan Laba per Item 
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Untuk prosesnya sama dengan pembuatan laporan pembelian Jika data yang 

dicari tidak ada maka muncul pesan 4.18. Dan berikaut bentuk cetak laporannya 

• • 
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Gamba 4.2. Hail Cetak Lapora Penijuala da Laba per Item 

3. Laporan Analisa Hutang 

Berikut tampilan form analisa hutang 

t Analisa Huta G, 

Gabar 4.24. Form Laporan Analisa Hutag 

Untuk melihat dan mencetak laporan analisa hutang, pengguna dapat langsung 

menekan tombol lihat. Benikut hasil cetak laporannya 
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Gambar 4.25. Has Cetak Laporan Analisis Hutang 



4. Laporan Pembayaran Hutang 

Berikut tampilan form laporan pembayaran hutang: 

Ganbar 4.26. Form Lapora Pembayarn Hutag 

Untuk prosesnya sara sepert proses pada laporan pembelian dan laporan penyual an 

dan laba per item. Benikut hasil cetak laporannnya 

de 

00464 n 

$0 

Gambee 4.27. Hasil Cetak Lapora Pembayare Hutag 

$. Laporan Data Supplier 

Benikut tampilan form Laporan data suppler: 

t Laporan Data Supplier 

Gambar 4.28. Form Lapora Data Supplier 

Untuk mehihat dan mencetak lapoaran data supplier, pengga hanya perlu menekan 

tombol Lihat. Benikut bentuk cetak laporannya 
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Gaunbar 4.29. Hasi Cetak Laporn Data Supplier 

6. Laporan Stock Barang 

Benikut tampilan form laporan stock barang 

upoRAN STOCK BARANG [ 

Gamber 4.30. Form Laporan Stock Barang 

Untuk prosesnya, pengguna hanya perlu menekan tombol Lihat. Tombol Keluar 

berfungsi untuk keluar dari fomen laporan stock barang. Berikut tampilan cetak 

laporannya 
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Gambar 4.34. Has~ Cetak Laporan Stock Barang 



7. Laporan Stock Barang Minimum 
Berikut tampilan form laporan stock barang minimum 

fa x  

Gambar 4.32. Form Lapora Stock Barang Minimum 

Untuk prosesnya sama seperti cetak laporan stock barang, pengguna hanya perlu 

menekan tombol Lihat. Benikut bentuk cetak laporannya 
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Gam bar 4.13. Hasil Cetak Laporan Stock Barang Minimun 

Cetak laporan yang disajikan adalah laporan data jumlah stock barang yang sama 

dengan atau kurang dari jumlah stock minimum 

4.2.J, Menu Data 

Menu data meriliki sub menu Data Supplier, da Data Barang. Untuk Admin dan 

Manajet, semua sub menu aka aktif, namun untuk Kasir hanya sub menu Data Barang 

saja yang aktif, 

t 1%iasit Pe nge to taan Pe njuatan & inventory Barang 
Data Utility 

Gambar 4.34. Menu Data 
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• Sub Menu Data Supplier 

Benikut tampilan form Data Supplier 

Gunbar 4.JS. Form Data Supplier 

Jik pengguna langsung menekan tombol OK da tidal mengisi cheek6o 

Nana Supplier atau Kode Supplier, mnaka yang akan muncul adalah semus dat 

pplier. Naman jika pengguna memilih salah sat checkbor kemudian mengisi field 

Cari, maka data yang tersaji hanya data yang dikenal berdasarkan text yang diisi pada 

field Cari. Berilcut contoh tampilannya: 

Gmbar 4.6. Form Data Supplier 2 

2. Sub Menu Data Barang 

Benikut tampilan form data bareg: 

e 

.. . = 

Gambar 4.7, Form Data Barang l 
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Untuk prosesnya sama seperti proses pada sub menu data supplier. Benik ut 

tampilan data yang tersaji jika pengguna mermilih checkbor dan mengisi field Cari 

Gam bar 4.38. Form Data Barang 2 

4.24. Menu Utility 

Menu utility memiliki sub menu antara lain Atur Harga n Diskon, Tambah User, 

Tambah Supplier, Dan Kalkulator. Pengguna (Admin) memiliki hak akses penuh, 

Manajer dapat mengakses submenu atur harga dan sub menu kalkulator dan Kasir hany.a 
dapat mengakses sub menu Kalkulator 

Gaunbar 4.39. Tab Menu Utility 

Sub Menu Atur Harga 

Berilcut tampilan form atur harga 

Gaunbar 4.40. Form Atur Hag 
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Untuk mengatur harga baru suatu barang, pengguna perlu memilih combobox 

ode produk dan selanjutnya nama item, harga awal akan muncul secara otomatis 

Kemudian pengguna harus mengisi field harga baru, dan selanjutnya tekan tombol 

simpan. Jika antara field harga baru masih ada yang kosong maka akan muncul 

penngatan seperti gambar 4.41. Namun jika berhasil akan muncul pesan sepert 

gambar 4.42 

Print e 

I 

I 

Gambar 4.4L. Pesan Peringatan 

1 - - - - - - - · 1  
L E ]  

Gambar 4.42. Pesan Info 

2. Sub Menu Tambah User 

Form Tambah user berfungsi untuk menambah pengguna aplikasi. Berikut 

tampilan form tambah user 

Gambar 4.43. Form Tambah User 

Untuk menambah data, pengguna mengisi field nama, password dan combobor 

sesuai dengan jabatan pengguna baru. Jika pengguna tidak mengisi lengkap datanya 



maka akan muncul peringatan seperti gambar 4.44. Sedangkan jika berhasil maka 

akan muncul pesan seperti gambar 4.45 

0 

Garbar 4.44. Pesa Peringatan 

Knfin asf 

Gambar 4.45. Pesan Info 

3. Sub Menu Tambah Supplier 
Form tambah supplier berfungsi untuk menambah data supplier. Berikut 

tampilan form tambah supplier 

Gambar 4.46. Form Tambah Data Supplier 

Untuk menambah data supplier, pengguna harus mengisi field-field yang 

tersedia kecuali field kode supplier akan muncul secara otomatis. Jika pengguna tidak 

mengisi data dengan lengkap, maka ak.an muncul peringatan sebagai berikut 



0 

4. Sub Menu Kakulator 

Sub menu ini berfungsi untuk memanggil aplikasi kalkulator dari windows 

Berikut tampilan kalkulatomnya 
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re=. 
((12101 
(1,2100 
(20,10Ga 
(1000 

Gunbar 4.48. Aplikasi Kalkulatot 

4.2.5. Men T entang A plilas 

Memu ini hanya memliki sub menu tentang aplikasi. Fungsinya adalah untuk 

memanggil form Tentang. Benikut tampilan formnya 

Gambar 4.49. Form Tentang Aplikasi 



Tombol OK berfungsi untuk keluar dani form Tentang Aplikasi, sedangkan 

tombol System Info berfungsi memunculkan pesan scbagai benkut 

0 

Gaunbar 4.0. Pesa Info 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Pelayanan terhadap konsumen dan manajemen keuangan serta manayemen 

inventory barang pada suatu usaha jual beli dituntut harus cepat, efektif dan 

efisien. Usaha jual beli yang sedang berkembang maupun sudah maju 
memerlukan suatu sitem aphikasi yang dapat mempermudah arus informasi yang 

berputar di dalamnya 

Dari perancangan dan pembuatan aplikasi pengelolaan penjualan dan 

inventory barang ini dapat disimpulkan sebagai berikut 

Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Visual Basie 6.0 dan Databasa SOL 

Server. 

2Aphikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang dirancang dengan 

antarmuka yang user friendly, berbahasa Indonesia, sehingga akan lebih 

mudah untuk digunakan 

3. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang 

menggunakan Visual Basie 6.0 memerlukan pendeklarasian sintaks yang 

sangat banyak. Sehingga memungkinkan menghasilkan lebih banyak bug 

di dalamnya 

5.2. Saran 

Penulis (perancang dan pembuat aplikasi) menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan dalam aplikasi yang di buat, sehingga ada beberapa 

saran jika nantinya aplikasi yang telah dibuat akan dikembangkan 

I. Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang belum memiliki 

kemampuan sebagai aplikasi akuntansi. Sehingga disarankan untuk 

pengembangan apilkasi lebih lanjut. 
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2. Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang belum memiliki 
sistem peringatan terhadap deteksi hutang yang hampir atau sudah jatuh 
tempo. Sehingga perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut 
3. Aplikasi Pengelolaan Penjualan dan Inventory Barang hanya menangan 

penjualan langsung, sehingga untuk pengembangan selanjutnya 
diharapkan mampu menangani sistem penjualan (pemesanan dari 

konsumen) 
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