
BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem Yang Digunakan 

Setelah pada bab sebelumnya menjelaskan tentang analisis dan desain 

sistem yang baru, maka di bawah ini akan diuraikan piranti-piranti yang 

mendukung untuk aplikasi yang dibuat. 

a. Hardware  

Hardware yang dapat mendukung aplikasi ini memerlukan perangkat keras 

dengan spesifikasi: 

1. CPU minimal pentium 3 dengan kecepatan 633 Mhz 

2. Ram 64 M 

3. Hard disk minimal 10 Giga  

4. Monitor  

5. Keyboard dan Mouse 

6. Printer Canon 

b. Software  

Software yang mendukung aplikasi ini diantaranya: 

1. Microsoft Visual Basic versi 6.0 

2. Cristal Reports 8.5 

3. Microsoft SQL Server 2000 

 
5.2 Cara Setup Program 

Di bawah ini akan diuraikan cara setup program dari aplikasi yang 

dihasilkan pada laporan ini. 
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1. Setelah memasukkan cd program, maka akan otomatis proses setup berjalan, 

karena program telah disetting dengan autorun. 

2. Pada saat proses setup berjalan, maka selanjutnya hanya mengikuti perintah 

yang ada, karena pada program setup hanya berisi pernyataan–pernyataan, dan 

tidak begitu menyulitkan dalam penggunaannya. 

3. Setelah proses setup selesai, maka program dapat dipakai langsung, tetapi 

pada saat awal penggunaan program akan ditanyakan apakah settingan 

terhadap server pada SQL Server sudah apa belum, apabila belum maka akan 

keluar sebuah form yang digunakan untuk setting server, tetapi apabila sudah 

tersetting, maka penggunaan program dapat langsung dilakukan. 

 
5.3 Penjelasan Pemakaian Program 

Berdasarkan desain I/O yang telah digambarkan pada bab sebelumnya, 

dan digabungkan dengan sistem flow yang  baru, serta menggunakan database dan 

developer untuk membuatnya, adapun interface dan laporan yang dihasilkan 

adalah seperti yang ada pada gambar 5.1 sampai dengan gambar 5.22 

 

 
 

Gambar 5.1 Form Menu Utama 
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Gambar 5.1 merupakan form menu utama yang berfungsi sebagai 

tampilan awal program aplikasi ini. 

 

Gambar 5.2 Form Login 
 
 

Gambar 5.2 merupakan form login yang berfungsi sebagai cara masuk 

untuk ke aplikasi ini. Apabila user tidak mempunyai user name maka tidak akan 

bisa mengaksses aplikasi ini. Di sini juga menentukan hak akses yang diperlukan 

oleh masing-masing user 

 

 
 

Gambar 5.3 Form Ubah Password 

 
Gambar 5.3 merupakan form yang berfungsi untuk mengubah password 

user atau pemakai. Setiap user mempunyai hak akses masing-masing untuk 

menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi pimpinan. 
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Gambar 5.4 Form Tambah Pemakai 

 
Gambar 5.4 merupakan form yang berfungsi untuk tambah pemakai  

user. Jika user tidak terdaftar maka user akan mengisikan data pada form ini. 

Disini user juga diberi hak akses sesuai dengan pekerjaan masing-masing. 

 

 

Gambar 5.5 Form Master Stock Barang 

 
Gambar 5.5 ini merupakan form yang berfungsi sebagai masterdata 

barang yang akan dijual. Fasilitas yang ada adalah menambah data barang, 

mengubah data barang  dan menghapus data barang. Namun pada fasilitas 
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mengubah data barang  hanya bisa mengubah nama barang, kemasan, harga dan 

unit. 

 

 

Gambar 5.6 Form master pelanggan 
 

 
Gambar 5.6 ini merupakan form yang berfungsi sebagai masterdata 

pelanggan. Fasilitas yang adalah menambah data pelanggan, mengubah data 

pelanggan dan menghapus data pelanggan. 

 

 

Gambar 5.7 Form Pesanan Penjualan  

 
Gambar 5.7 ini merupakan form yang berfungsi sebagai pesanan 

penjualan dimana pelanggan melakukan pesanan penjualan ke sales. Kode barang 
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akan didapatkan dengan menekan F1 maka akan masuk ke menu pencarian item 

barang. Kemudian akan terlihat kode dan nama yang akan di pesan oleh 

pelanggan. 

 

 

Gambar 5.8 Form Transaksi Penjualan secara Tunai 

 
Gambar 5.8 ini merupakan form yang berfungsi sebagai transaksi 

penjualan tunai. Di sini pelanggan akan membayar barang yang akan dibelinya 

secara Tunai. Bagian Kasir hanya menginputkan no order pesanan barang yang 

telah dipesan oleh pelanggan, ketika pelanggan memutuskan untuk membayar 

barang secara tunai maka akan ada diskon sesuai dengan barang yang akan di 

diskon. Transaksi penjualan ini akan secara otomatis menjurnal. 

 

 

Gambar 5.9 Form Transaksi Penjualan secara Kredit 
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Gambar 5.9 ini merupakan form yang berfungsi sebagai transaksi 

penjualan kredit. Disni pelanggan akan ditanya berapa angsuran yang akan 

dibayar, setelah itu pelanggan harus membayar DP (uang muka) dahulu.  

 

 

Gambar 5.10 Form Transaksi Penjualan dengan pembayaran angsuran 

 
Gambar 5.10 ini merupakan form yang berfungsi sebagai transaksi 

pembayarn angsuran oleh pelanggan yang telah melakukan transaksi penjualan 

secara kredit. Kasir akan menginputkan no faktur transaksi penjualan untuk 

mendapatkan data pelanggan beserta pembayaran uang muka atau angsuran 

keberapa  yang akan dilakukan oleh pelanggan. 

 

 
 

Gambar 5.11 Form Daftar Retur Penjualan 
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Gambar 5.11 ini merupakan form daftar retur penjualan yang berfungsi 

ketika pelanggan mengembalikan barang yang dipesan, yang dikarenakan barang 

rusak atau tidak cocok dengan pesanan pelanggan. Bagian kasir akan 

menginputkan no faktur penjualan dari pelanggan dengan menekan F1. Setelah 

menekan F1 maka akan muncul no faktur yang akan di retur barangnya.  

 

 

Gambar 5.12 Form Transaksi Retur Penjualan 

 
Gambar 5.12 ini merupakan form Transaksi retur penjualan yang 

berfungsi sebagai transaksi retur penjualan dimana pada gambar 5.11 tadi kasir 

sudah membuat daftar barang retur. Pada transaksi retur penjualan ini bagian kasir 

akan menginputkan no retur dari daftar retur penjualan tadi dengan menekan F1. 

Setelah bagian kasir menemukan no retur tersebut maka transaksi retur penjualan 

sudah dilakukan sesuai dengan permintaan dari pelanggan.  

 
Gambar 5.13 ini merupakan form jurnal yang berfungsi transaksi jurnal 

manual yang dilakukan bagian keuangan. Kejadian-kejadian yang terjadi selain 

kegiatan penjualan dan retur penjualan haruslah dicatat kejurnal umum. Dan ini 

hanya mengisi jurnal dan ini sebagai bahan pembuatan laporan. 
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Gambar 5.13 Form Jurnal secara Manual 

 

 

Gambar 5.14 Form Master COA 

 
Gambar 5.14 ini merupakan form Master COA yang berfungsi sebagai 

master nomor akun. Fasilitas yang ada adalah menambah data nomor akun. 

 

 

Gambar 5.15 Laporan Penjualan 
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Gambar 5.15 merupakan laporan penjualan yang dihasilkan dan dapat 

disajikan ketika bagian Kasir telah melakukan transaksi penjualan kepada 

pelanggan pada hari tersebut. 

 

 

Gambar 5.16 Laporan Retur Penjualan 

 
Gambar 5.16 ini merupakan laporan retur penjualan yang berfungsi 

sebagai laporan untuk transaksi retur penjualan  yang dilakukan pada suatu 

periode dimana pelanggan telah melakukan retur penjualan barang. Yang  

melaporkan laporan ini adalah bagian kasir untuk disajikan kepada pimpinan  

 

Gambar 5.17 Laporan Piutang 
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Gambar 5.17 ini merupakan laporan piutang yang berfungsi sebagai 

laporan untuk mengetahui pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pelanggan. 

Bagian keuangan yang berhak untuk menyajikan kepada pimpinan. 

 

 

Gambar 5.18 Laporan Stock Barang 

 
Gambar 5.18 ini merupakan laporan transaksi stock barang yang 

berfungsi sebagai laporan untuk mengetahui naik atau turunnya harga barang  

yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan.  

 

 

Gambar 5.19 Laporan Jurnal Umum 
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Gambar 5.19 ini merupakan laporan jurnal umum yang berfungsi sebagai 

laporan untuk mengetahui laporan jurnal umum yang dihasilkan oleh setiap 

transaksi-transaksi penjualan, retur penjualan, maupun untuk keperluan biaya-

biaya seperti biaya listrik, biaya air, biaya telepon dan biaya lain-lain. 

 
Gambar 5.19 ini merupakan laporan jurnal umum yang berfungsi sebagai 

laporan untuk mengetahui laporan jurnal umum yang dihasilkan oleh setiap 

transaksi-transaksi penjualan, retur penjualan, maupun untuk keperluan biaya-

biaya seperti biaya listrik, biaya air, biaya telepon dan biaya lain-lain. 

 

Gambar 5.20 Laporan Data Pelanggan 

 
Gambar 5.20 ini merupakan laporan data pelanggan yang berfungsi 

sebagai laporan untuk mengetahui berapa banyak pelanggan-pelanggan yang 

melakukan transaksi penjualan. Laporan data pelanggan ini yang nantinya akan 

dilaporkan kepada pimpinan. 

 
Gambar 5.21 ini merupakan laporan laba/rugi yang berfungsi sebagai 

laporan untuk mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan untuk 

satu periode tertentu. Laporan ini disajikan pada akhir periode tertentu. Juga bisa 
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dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengetahui kemajuaan perusahannya apakah 

perusahaan itu mengalami kemajuaan atau laba, atau apakah perusahaan itu 

mengalami kerugiaan atau rugi.  

 

Gambar 5.21 Laporan Laba/Rugi 

 
Gambar 5.22 ini merupakan laporan neraca yang berfungsi sebagai 

laporan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang nantinya dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh seorang Pimpinan. 

Pimpinan nanti akan memberikan suatu keputusan yang diambil dari laporan 

neraca sebagai pertimbangan.  
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Gambar 5.22 Neraca 

 
 

 

 
 


