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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem  

 Kebutuhan sistem yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem pencatatan 

penjualan konsinyasi pada PT.Semesta Nustra Distrindo yaitu sistem yang 

dihasilkan dapat membuat jadwal distribusi, dapat membuat data penjualan 

konsinyasi, dapat membuat jadwal penagihan, dapat membuat faktur penagihan, 

membuat data pembayaran. Sebelum mengimplementasikan dan menjalankan 

Aplikasi Pencatatan Penjualan Konsinyasi pada PT. Semesta Nustra Distrindo 

dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak dengan kondisi tertentu agar 

aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan-kebuthan tersebut adalah 

perangkat keras  (hardware) dan perangkat lunak (software). Adapun kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras adalah sebagai berikut :  

 

4.1.1 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 

 Kebutuhan hardware atau perangkat keras merupakan komponen fisik 

peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain 

yang mendukung komputer dalam menjalankan tugasnya. Perangkat keras yang 

digunakan sebagai penyedia harus memiliki kinerja yang baik, sehingga aplikasi 

yang tersedia dapat diakses dengan baik user. Spesifikasi perangkat keras yang 

dibutuhkan adalah: 

a. Komputer dengan prosessor CPU 2GHz atau lebih tinggi. 

b. Memori RAM 512 megabytes (MB) atau lebih tinggi. 

c. VGA 32MB bit dengan resolusi 1024 x 768 atau lebih tinggi 
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d. Monitor 

e. Keyboard 

f. Printer 

g. Mouse 

 

4.1.2  Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 

 Perangkat lunak adalah suatu program komputer yang diperlukan para 

pengguna untuk mengoperasikan fungsi dari perangkat keras. Adapun perangkat 

lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 

a. Sistem Operasi Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8. 

b. Notepad++ untuk membuat sistem 

c. MySQL Server 

d. XAMPP Control Panel  

e. Web Browser (Mozilla Firefox) untuk menjalankan sistem 

 

4.2  Implementasi Sistem 

Setelah kebutuhan sistem terpenuhi, langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikan ke dalam sistem pencatatan penjualan konsinyasi pada PT. 

Semesta Nustra Distrindo. Pada bagian ini akan dijelaskan proses-proses yang 

dijalankan pada aplikasi. Form awal yang akan tampil dalam sistem ketika 

dijalankan adalah form login, sebagai form keamanan bagi pengguna yang berhak 

untuk mengaksesnya. 
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4.2.1 Form Login 

 Pada saat program mulai dijalankan, form login akan muncul pertama kali 

sebelum memasuki form menu utama. Form ini digunakan untuk mengisi user id 

dan password pengguna agar dapat masuk ke form utama. Form login seperti yang 

digambarkan pada gambar 4.1 dibutuhkan untuk memberikan hak akses kepada 

user yang memang berhak mengakses aplikasi penjualan konsinyasi ini. Level 

user yang dimaksud adalah user admin dan manager. Tombol login digunakan 

oleh user untuk mengakses aplikasi setelah mengisi username dan password pada 

textbox yang telah disediakan. Jika user berhasil login, maka user dapat 

mengakses menu pada form utama. sedangkan jika salah maka sistem akan 

menolaknya. Berikut adalah tampilan form login pada aplikasi. 

 

 
 

Gambar 4.1 Uji coba halaman login 
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Gambar 4.2 Uji coba peringatan User Id dan Password salah 

 

4.2.2 Form Menu Utama 

 Pada saat sistem dijalankan yang pertama kali muncul adalah tampilan 

menu utama. Dari tampilan ini, pengguna dapat mengakses menu-menu yang ada 

pada sistem yaitu menu master sales, master barang, master cuatomer, 

penjadwalan, penjualan, pembayaran dan juga laporan. Tampilan form menu 

utama dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 
 

Gambar 4.3 Form Menu Utama 
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4.2.3 Form Master Sales 

 Form master sales digunakan untuk memasukkan data salesman. Adapun 

data yang harus diisi adalah kode sales, area sales, nama sales, telepon sales. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan masukan data ke dalam database. 

Pada form master sales terdapat button tambah untuk menambah data sales dan 

juga area sales, button edit untuk mengubah data sales, dan button hapus untuk 

menghapus data sales.  

 
 

Gambar 4.4 Uji coba memasukkan data sales 

 

 
 

Gambar 4.5 uji coba data sales berhasil disimpan 
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Gambar 4.6 Hasil uji coba data sales berhasil disimpan 

 

 
 

Gambar 4.7 Uji coba merubah data sales 

 

 
 

Gambar 4.8 Uji coba data edit sales berhasil diubah 
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Gambar 4.9 Uji coba memasukkan data area 

 

 
 

Gambar 4.10 Uji coba button simpan area berhasil disimpan 

 

 
 

Gambar 4.11 Uji coba pesan konfirmasi sebelum menghapus data sales 

 

 
 

Gambar 4.12 Hasil uji coba data sales berhasil dihapus 
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4.2.4 Form Master Barang 

 Form master barang digunakan untuk memasukkan data barang. Adapun 

data yang harus diisi adalah kode barang, nama barang, kategori barang, satuan 

barang, merk barang, stok barang, dan juga harga barang. Tombol simpan 

digunakan untuk menyimpan data barang ke dalam database. Pada form master 

sales terdapat button edit untuk mengubah data barang, dan button hapus untuk 

menghapus data barang.  

 
 

Gambar 4.13 Uji coba memasukkan data barang 

 

 
 

Gambar 4.14 Uji coba button simpan barang berhasil disimpan 

 

 
 

Gambar 4.15 Uji coba button simpan barang gagal jika data belum lengkap  
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 Data yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil data.  

model halaman tampil data barang dapat dilihat pada Gambar 4.16 dibawah ini. 

 
 

Gambar 4.16 Hasil uji coba data barang berhasil disimpan 

 

 
 

Gambar 4.17 Uji coba merubah data barang 

 

 
 

Gambar 4.18 Uji coba button edit barang berhasil diubah 
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Form pencarian barang digunakan untuk pencarian data barang. Adapun 

data yang harus diisi pada form pencarian barang yaitu kode/nama barang. 

Tombol cari digunakan untuk menampilkan hasil pencarian dari database. Model 

form pencarian barang dapat dilihat pada Gambar 4.19 dibawah ini. 

 
 

Gambar 4.19 Uji coba pencarian data barang 

 
 

 
 

Gambar 4.20 Uji coba pesan konfirmasi sebelum menghapus data barang 

 

 
 

Gambar 4.21 Hasil uji coba data barang berhasil dihapus 
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 Form kategori barang digunakan untuk memasukkan data kategori barang. 

Adapun data yang harus diisi adalah kategori/jenis barang. Tombol tambah 

digunakan untuk menyimpan data kategori barang ke dalam database. Edit 

digunakan untuk mengubah data kategori barang, dan hapus untuk menghapus 

data kategori barang. Form kategori barang dapat dilihat pada Gambar 4.22 di 

bawah ini.  

 
 

Gambar 4.22 Uji coba memasukkan data kategori barang 

 

 
 

Gambar 4.23 Uji coba button tambah kategori barang berhasil disimpan 

 

 
 

Gambar 4.24 Uji coba mengubah data kategori barang 



75 
 

 

Gambar 4.25 Uji coba button edit kategori barang berhasil diubah 

 

 
 

Gambar 4.26 Uji coba pesan konfirmasi sebelum menghapus data kategori  

 

 
 

Gambar 4.27 Hasil uji coba data kategori barang berhasil dihapus 

 

4.2.5 Form Master Customer 

 Form master customer digunakan untuk memasukkan data customer. 

Adapun data yang harus diisi adalah kode customer, nama customer, alamat, kota 

dan telepon customer. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data 

customer ke dalam database. Pada form master customer terdapat button edit 
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untuk mengubah data customer, dan button hapus untuk menghapus data 

customer. Form master customer dapat dilihat pada Gambar 4.28 di bawah ini.  

 
 

Gambar 4.28 Uji coba memasukkan data customer  

 

 
 

Gambar 4.29 Uji coba data customer berhasil disimpan 

 

 
 

Gambar 4.30 Uji coba button simpan customer gagal jika data belum lengkap  

 

Data yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil data. 

Model halaman tampil data customer dapat dilihat pada Gambar 4.31 dibawah ini. 

 
 

Gambar 4.31 Hasil uji coba data customer berhasil disimpan 
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Gambar 4.32 Uji coba mengubah data customer 

 

 
 

Gambar 4.33 Uji coba data edit customer berhasil diubah 

 

 
 

Gambar 4.34 Uji coba pesan konfirmasi sebelum menghapus data customer 

 

 
 

Gambar 4.35 Hasil uji coba data customer berhasil dihapus 
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4.2.6 Form Penjadwalan  

 Form penjadwalan ini digunakan untuk menginputkan jadwal sales yang 

akan digunakan saat melakukan penjualan konsinyasi. Untuk menginputkan 

jadwal sales bagian admin menekan button tambah kemudian akan muncul form 

input penjadwalan, setelah itu admin menekan tombol cari data sales akan tampil 

secara otomatis seperti Id sales, nama sales dan juga area sales. Setelah data sales 

tampil, langkah selanjutnya yaitu menginputkan data barang yang akan di bawa 

oleh sales. Untuk mengisi data barang hanya dengan menekan tombol cari saja 

kemudian data barang akan tampil secara otomatis, kemudian klik tombol insert. 

Setelah data barang ditemukan, maka akan tampil kode barang, nama barang, 

jumlah, satuan, harga dan juga sub total barang. Klik button tambah, maka data 

akan secara otomatis tersimpan. Apabila admin akan mengubah jadwal sales yang 

sudah ditambahkan, dapat menekan button edit, maka data akan berubah. Model 

form penjadwalan penjualan konsinyasi dapat dilihat pada Gambar 4.36 di bawah. 

 
 

Gambar 4.36 Uji coba memasukkan jadwal penjualan konsinyasi  

 

 
 

Gambar 4.37 Uji coba penjadwalan penjualan konsinyasi berhasil disimpan 
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Gambar 4.38 Uji coba button simpan penjadwalan gagal  

 

Data yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil data. 

Model halaman tampil data penjadwalan dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

 
 

Gambar 4.39 Hasil uji coba data penjadwalan konsinyasi berhasil disimpan 

 

 

Gambar 4.40 Uji coba mengubah data penjadwalan penjualan konsinyasi 
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Gambar 4.41 Hasil uji coba data edit penjadwalan konsinyasi berhasil diubah 

 

 

Gambar 4.42 Uji coba pesan konfirmasi sebelum menghapus data penjadwalan  

 

 
 

Gambar 4.43 Hasil uji coba data penjadwalan berhasil dihapus 
 

 

4.2.7 Form Penjualan Konsinyasi 

 Form penjualan konsinyasi ini digunakan untuk mengelola transaksi 

penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh admin penjualan. Transaksi penjualan 

dapat dilakukan dengan menekan tombol cari kemudian data customer akan 

tampil secara otomatis seperti id customer dan juga nama customer. Setelah data 
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customer tampil, langkah selanjutnya yaitu memilih nama sales yang melakukan 

distribusi penjualan konsinyasi dan juga menginputkan batas overdue penjualan 

konsinyasi. Batas maximum overdue disini yaitu 30 hari.Untuk mengisi data 

barang hanya dengan menekan tombol cari saja kemudian data barang akan tampil 

secara otomatis, kemudian klik tombol insert untuk menambahkan data barang. 

Setelah data barang ditemukan, maka akan tampil kode barang, nama barang, 

jumlah, satuan, harga dan juga sub total barang. Kemudian klik button tambah, 

maka data penjualan konsinyasi akan tersimpan. Apabila admin akan mengubah 

jadwal sales yang sudah ditambahkan, dapat menekan button edit, maka data 

penjualan konsinyasi akan berubah, dan button hapus untuk menghapus data 

penjualan konsinyasi. Model form penjualan konsinyasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.44 di bawah. 

 
 

Gambar 4.44 Uji coba memasukkan data penjualan konsinyasi 

 

 
 

Gambar 4.45 Hasil uji coba data penjualan konsinyasi berhasil disimpan 
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Gambar 4.46 Uji coba button simpan penjualan gagal jika data belum lengkap  

Data yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil data. 

Model halaman tampil data penjualan konsinyasi dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

 

 
 

Gambar 4.47  Hasil uji coba data penjualan konsinyasi berhasil disimpan  

 
 

Gambar 4.48 Uji coba pesan konfirmasi sebelum menghapus data penjualan  

 

 
 

Gambar 4.49 Hasil uji coba data penjualan konsinyasi berhasil dihapus 
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4.2.8 Form Penagihan 

 Form penagihan ini digunakan untuk menginputkan jadwal penagihan 

yang di gunakan sales untuk melakukan penagihan pembayaran barang. Form 

penagihan ini akan tampil setelah admin menginputkan data penjualan konsinyasi. 

Untuk melihat detail penagihan bagian admin dapat menekan tombol detail 

kemudian data jadwal penagihan sales akan tampil secara otomatis seperti 

Tanggal penjualan konsinyasi, nomor penjualan, customer, id sales, dan nama 

sales. Kode penagihan dan tanggal penagihan akan tampil secara otomatis di 

hitung dari tanggal penjualan setiap dua minggu. Jadi jadwal penagihan 

pembayaran ke customer dilakukan selama dua minggu sekali oleh sales. Model 

form penjadwalan penagihan dapat dilihat pada Gambar 4.50 di bawah. 

 
 

Gambar 4.50 Uji coba form penjadwalan penagihan  

 
 

Gambar 4.51 Uji coba detail penjadwalan penagihan  
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4.2.9 Form Pembayaran  

 Form pembayaran ini digunakan untuk mengelola transaksi pembayaran 

penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh admin penjualan. Setelah admin 

menginputkan data penjualan konsinyasi maka data pembayaran akan muncul 

secara otomatis pada form pembayaran. Untuk menginputkan transaksi 

pembayaran dapat dilakukan dengan menekan tombol detail/edit, data customer 

dan sales akan tampil secara otomatis seperti id customer  nama customer, id sales 

dan juga nama sales. Bagian admin menginputkan tanggal pembayaran customer 

dan juga jumlah uang yang di bayar oleh customer, kemudian klik button tambah, 

maka data pembayaran akan tersimpan. Apabila admin akan mencetak bukti 

pembayaran dapat menekan tombol cetak. Model form pembayaran dapat dilihat 

pada Gambar 4.52 di bawah. 

 
 

Gambar 4.52 Uji coba memasukkan data pembayaran  

 

 Data yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampil data. 

Pada tampilan detail pembayaran akan terlihat jumlah pembayaran customer 

dengan rincian jumlah yang telah dibayar, sisa yang harus dibayar, dan total 

bayar. Apabila customer sudah membayar lunas maka pada form pembayaran 
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akan muncul status lunas, tetapi apabila customer masih mempunyai tunggakan 

maka status pembayaran customer belum lunas. Model halaman tampil data 

pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.53 dibawah ini. 

 
 

Gambar 4.53 Hasil uji coba data pembayaran berhasil disimpan 

 

4.2.10 Laporan Data Barang 

 Laporan barang digunakan untuk menampilkan data persediaan/stok 

barang. Pada laporan ini akan ditampilkan data barang, stok barang, harga, dan 

sub total.. Tampilan output laporan barang dapat dilihat pada gambar 4.54. 

 
 

Gambar 4.54 Laporan Data Barang 
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4.2.11 Laporan Data Customer 

 Laporan data customer digunakan untuk menampilkan data customer. Pada 

laporan ini akan ditampilkan data customer, alamat, kota dan telepon customer. 

Tampilan output laporan data customer dapat dilihat pada gambar 4.55. 

 
 

Gambar 4.55 Laporan Data Customer 

 

4.2.12 Laporan Penjadwalan Distribusi 

 Laporan penjadwalan distribusi ini digunakan untuk menampilkan data 

jadwal distribusi sales ke customer. Tampilan output laporan penjadwalan 

distribusi dapat dilihat pada gambar 4.56. 

 
 

Gambar 4.56 Laporan Penjadwalan Distribusi 
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4.2.13 Laporan Penjualan Konsinyasi 

 Laporan penjualan konsinyasi digunakan untuk menampilkan data 

penjualan konsinyasi. Pada laporan ini akan ditampilkan data penjulan konsinyasi 

berdasarkan sales, wilayah, dan berdasarkan barang. Laporan data penjualan 

konsinyasi persales digunakan untuk memberikan informasi kepada bagian admin 

mengenai data penjualan konsinyasi yang dilakukan berdasarkan sales. Tampilan 

output laporan penjualan konsinyasi berdasarkan sales dapat dilihat pada gambar 

4.57. 

 
 

Gambar 4.57 Laporan Penjualan Konsinyasi Berdasarkan Sales  

. 

 Laporan data penjualan konsinyasi berdasarkan wilayah digunakan untuk 

memberikan informasi kepada bagian admin mengenai data penjualan konsinyasi 

yang dilakukan berdasarkan wilayah. Pada laporan ini akan ditampilkan data 

customer, tanggal penjualan konsinyasi, nama barang, jumlah barang, harga dan 

total penjualan. Tampilan output laporan penjualan konsinyasi berdasarkan 

wilayah dapat dilihat pada gambar 4.58. 
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Gambar 4.58 Laporan Penjualan Konsinyasi Berdasarkan Wilayah  

 

Laporan data penjualan konsinyasi berdasarkan barang digunakan untuk 

memberikan informasi kepada bagian admin mengenai data penjualan konsinyasi 

yang berdasarkan barang. Pada laporan ini akan ditampilkan data customer, 

tanggal penjualan konsinyasi, nama barang, jumlah barang, harga dan total 

penjualan. Tampilan output laporan penjualan konsinyasi berdasarkan barang 

dapat dilihat pada gambar 4.59. 

 
 

Gambar 4.59 Laporan Penjualan Konsinyasi Berdasarkan Barang 
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4.2.14 Nota Penjualan Konsinyasi 

 Nota penjualan konsinyasi digunakan untuk menampilkan nota penjualan 

konsinyasi, yang akan digunakan sales saat melakukan penjualan konsinyasi 

untuk di serahkan ke customer sebagai bukti penjualan konsinyasi. Tampilan 

output nota penjualan konsinyasi dapat dilihat pada gambar 4.60. 

 

  Gambar 4.60 Nota Penjualan Konsinyasi  

 

4.2.15 Laporan Jadwal Penagihan  

 Laporan jadwal penagihan digunakan untuk menampilkan laporan jadwal 

penagihan yang akan digunakan sales saat melakukan penagihan customer.  

Tampilan output laporan jadwal penagihan dapat dilihat pada gambar 4.61. 

 
 

Gambar 4.61 Laporan Jadwal Penagihan 
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4.2.16 Faktur Pembayaran 

 Faktur pembayaran ini digunakan untuk menampilkan data pembayaran 

customer dan di bawa sales saat melakukan penagihan ke customer. Tampilan 

output faktur pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.62. 

 
 

Gambar 4.62 Faktur Pembayaran 

4.2.17 Laporan Pembayaran 

Laporan pembayaran ini digunakan untuk menampilkan data pembayaran 

customer, Tampilan output laporan pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.63. 

 
 

Gambar 4.63 Laporan Pembayaran 
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4.3 Evaluasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi atau testing sistem untuk 

memastikan bahwa sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan dan 

memastikan sistem dapat menghindari kesalahan yang terjadi. Testing juga dapat 

digunakan untuk memastikan kevalidan dalam proses input, sehingga dapat 

menghasilkan output yang sesuai. Proses pengujian sistem ini menggunakan black 

box testing dengan melakukan berbagai percobaan untuk membuktikan bahwa 

sistem yang telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  

Uji coba form ini berfokus pada pengujian sistem terhadap handling error 

pada setiap inputan user. Sebuah mekanisme yang digunakan untuk uji coba form 

ini adalah test case, yang mana menentukan apakah sebuah perangkat lunak atau 

sistem telah sukses atau gagal dalam testing atau uji coba. Tabel berikut adalah 

data-data test case yang telah dilakukan terhadap sistem: 

4.3.1 Uji Coba Halaman Login  

Uji coba form Login dilakukan untuk mengetahui keamanan aplikasi saat 

mengecek pengguna yang akan menggunakan aplikasi. Pengujian dilakukan 

dengan mengisikan username dan password. Dari username dan password ini akan 

diketahui proses login berhasil atau gagal. Hasil uji coba form login dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Halaman Login 
 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Mengecek 

validasi data 

login yang valid 

Nama pengguna 

dan password 

yang valid  

1. Berhasil login 

2. Menampilkan 

halaman beranda 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 4.2) 

2. Mengecek Memasukkan 1. Gagal login  Hasil uji coba 

Sukses, 
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No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

validasi data 

login yang tidak 

valid 

nama pengguna 

dan kata sandi 

yang tidak valid 

2. Menampilkan 

pesan kesalahan 

(Gambar 4.3) 

 

 
4.3.2  Uji Coba Halaman Master Barang 

 Uji coba halaman master barang adalah proses penyimpanan untuk data 

barang baru, perubahan data untuk data barang yang telah tersimpan sebelumnya, 

hapus data dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan dari data. Proses 

ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari 

desain form barang. Hasil uji coba halaman master barang dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Halaman Master Barang 
 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Simpan 

data baru 

ke tabel 

barang 

Memasukkan data 

barang kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul 

pesan”Data 

berhasil di 

simpan”dan data 

tersimpan pada 

tabel barang 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.14) 

2. Ubah 

data dari 

tabel 

barang 

Memilih data 

barang yang akan 

di ubah, 

kemudian 

menekan tombol 

update 

Muncul 

pesan”Data 

berhasil 

disimpan”dan 

data tersimpan 

pada tabel barang 

Hasil uji coba 

Sukses,    (Gambar 

4.17) 

3. Hapus 

data dari 

Memilih data 

barang yang akan 

Muncul 

messagebox 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 



93 
 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

tabel 

barang 

di hapus, 

menekan tombol 

hapus 

”Hapus data 

barang ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

4.19) 

4. Menghin

dari data 

barang 

kosong 

pada 

tabel 

barang 

Memasukkan data 

barang dengan 

mengosongkan 

salah satu field 

kemudian 

menekan tombol 

simpan. 

Muncul pesan 

data gagal 

disimpan, data 

belum lengkap 

pada field yang 

masih kosong dan 

data tidak 

tersimpan. 

Hasil uji coba Sukses, 

(Gambar 4.15) 

 

4.3.3  Uji Coba Halaman Master Customer 

 Uji coba halaman master customer adalah proses penyimpanan untuk data 

customer baru, perubahan data untuk data customer yang telah tersimpan 

sebelumnya, hapus data dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan 

dari data. Proses ini  berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap keluaran 

yang dihasilkan dari desain form customer. Hasil uji coba halaman master 

customer dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Halaman Master Customer 
 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Simpan 

data baru 

ke tabel 

customer 

Memasukkan data 

customer 

kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul pesan”Data 

tersimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

customer 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.29) 

2. Ubah Memilih data Muncul pesan”Data Hasil uji coba 
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No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

data dari 

tabel 

customer 

customer yang 

akan di ubah, 

kemudian 

menekan tombol 

update 

berhasil 

disimpan”dan data 

tersimpan pada tabel 

customer 

Sukses, (Gambar 

4.33) 

3. Hapus 

data dari 

tabel 

customer 

Memilih data 

customer yang 

akan di hapus, 

kemudian 

menekan tombol 

hapus 

Muncul messagebox 

”Hapus data 

customer ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.34) 

4. Menghin

dari data 

customer 

kosong 

pada 

tabel 

customer 

Memasukkan data 

customer dengan 

mengosongkan 

salah satu field 

kemudian 

menekan tombol 

simpan. 

Muncul pesan data 

gagal disimpan, data 

belum lengkap pada 

field yang masih 

kosong dan data 

tidak tersimpan pada 

tabel customer. 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.30) 

 

4.3.4  Uji Coba Halaman Master Sales 

 Proses evaluasi  ini  berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap 

keluaran yang dihasilkan dari desain form sales. Hasil uji coba halaman master 

sales dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Halaman Master Sales 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Simpan 

data baru 

ke tabel 

Memasukkan data 

sales kemudian 

menekan tombol 

Muncul 

pesan”Data 

berhasil di 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.5) 
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No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

sales simpan simpan”dan data 

tersimpan pada 

tabel sales 

2. Ubah 

data dari 

tabel 

sales 

Memilih data 

sales yang akan di 

ubah, kemudian 

menekan tombol 

update 

Muncul 

pesan”Data 

berhasil 

disimpan”dan 

data tersimpan 

pada tabel sales 

Hasil uji coba 

Sukses,    (Gambar 

4.8) 

3. Hapus 

data dari 

tabel 

sales 

Memilih data 

sales yang akan di 

hapus, kemudian 

menekan tombol 

hapus 

Muncul 

messagebox 

”Hapus data sales 

ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.11) 

4. Simpan  

data  

area baru 

ke tabel 

area 

Memasukkan data 

area kemudian 

menekan tombol 

simpan 

Muncul 

pesan”Data 

berhasil di 

simpan”dan data 

tersimpan. 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.10) 

 

 

4.3.5  Uji Coba Halaman Penjadwalan 

 Uji coba halaman pembuatan jadwal sales adalah proses untuk 

penyimpanan data jadwal sales. Proses ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian 

terhadap keluaran yang dihasilkan dari desain form penjadwalan. Hasil uji coba 

halaman penjadwalan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Halaman Penjadwalan 

 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Simpan data 

baru ke tabel 

penjadwalan 

Memasukkan 

data 

penjadwalan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Muncul 

pesan”Data 

tersimpan”dan 

data tersimpan 

pada tabel 

penjadwalan 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.37) 

2. Menghindari 

data 

penjadwalan 

kosong pada 

tabel 

penjadwalan 

Memasukkan 

data 

penjadwalan 

sales dengan 

mengosongka

n salah satu 

field 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan. 

Muncul pesan 

data gagal 

disimpan, data 

belum  

lengkap pada field 

yang masih 

kosong dan data 

tidak tersimpan 

pada tabel 

penjadwalan. 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.38) 

3. Ubah data 

penjadwalan 

Memilih data 

penjadwalan 

yang akan di 

ubah, 

kemudian 

menekan 

tombol 

update 

Muncul 

pesan”Data 

berhasil 

disimpan”dan 

data tersimpan 

pada tabel 

penjadwalan 

Hasil uji coba 

Sukses,    (Gambar 

4.41) 

4. Hapus data 

dari tabel 

penjadwalan 

Memilih data 

penjadwalan 

yang akan di 

Muncul 

messagebox 

”Hapus data 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.42) 
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No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

hapus, 

kemudian 

menekan 

tombol hapus 

penjadwalan 

ini?”. Data 

berhasil dihapus. 

 

 

4.3.6  Uji Coba Halaman Penjualan Konsinyasi 

 Uji coba halaman penjualan adalah proses untuk penyimpanan data 

transaksi penjualan. Proses ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap 

keluaran yang dihasilkan dari desain form penjualan konsinyasi.                                   

Hasil uji coba halaman transaksi penjualan dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Halaman Penjualan Konsinyasi 
 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Simpan data 

baru ke tabel 

penjualan 

Memasukkan 

data penjualan 

kemudian 

menekan 

tombol simpan 

Muncul 

pesan”Data 

tersimpan”dan 

data tersimpan 

pada tabel 

penjualan 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.45) 

2. Menghindari 

data 

penjualan 

kosong pada 

tabel 

penjualan 

Memasukkan 

data penjualan 

dengan 

mengosongkan 

salah satu field 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan. 

Muncul pesan 

data gagal 

disimpan, data 

belum  

lengkap pada 

field yang masih 

kosong dan data 

tidak tersimpan 

pada tabel 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.46) 
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No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

penjualan. 

3. Hapus data 

penjualan 

konsinyasi 

Memilih data 

yang akan di 

hapus, 

kemudian 

menekan 

tombol hapus 

Muncul 

messagebox 

”Hapus data 

penjualan ini?”. 

Data berhasil 

dihapus. 

Hasil uji coba 

Sukses,    (Gambar 

4.48) 

 

 
4.3.7  Uji Coba Halaman Penagihan 

 Proses evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap 

keluaran yang dihasilkan dari desain form penagihan. Hasil uji coba halaman 

penagihan dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Halaman Penagihan 

 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

data jadwal 

penagihan 

Mengklik detil 

penagihan 

Menampilkan 

daftar jadwal 

penagihan 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.51) 

 

 
4.3.8  Uji Coba Halaman Pembayaran 

 Proses evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui kesesuaian terhadap 

keluaran yang dihasilkan dari desain form pembayaran. Hasil uji coba halaman 

pembayaran dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Halaman Pembayaran 

 

No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

1. Tambah data Memasukkan Muncul Hasil uji coba 
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No. Proses Input Output yang 

 diharapkan 

Hasil 

baru ke tabel 

pembayaran 

data 

pembayaran 

kemudian 

menekan 

tombol simpan  

pesan”Data 

tersimpan”dan 

data tersimpan 

pada tabel.  

Sukses, (Gambar 

4.52) 

2. Menampilkan 

data 

pembayaran 

Mengklik 

menu 

pembayaran 

Menampilkan 

daftar 

pembayaran 

Hasil uji coba 

Sukses, (Gambar 

4.53) 

 
 

4.3.9  Uji Coba Laporan Data Barang 

 Uji coba laporan data barang untuk menghasilkan laporan yang diambil 

dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. Laporan yang 

dihasilkan yaitu laporan data barang. Hasil uji coba laporan data barang dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Laporan Data Barang 
 

 

 
4.3.10  Uji Coba Laporan Data Customer 

 Uji coba laporan data customer untuk menghasilkan laporan yang diambil 

dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. Laporan yang 

No Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

laporan data 

barang  

Memasukkan 

kategori barang 

dan menekan 

tombol tampil 

Form laporan data 

barang berhasil 

tampil. 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 

4.54) 
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dihasilkan yaitu laporan data customer. Hasil uji coba laporan data customer dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Laporan Data Customer 

 

 

 

 

4.3.11  Uji Coba Laporan Penjualan Konsinyasi 

 Uji coba laporan penjualan konsinyasi untuk menghasilkan laporan yang 

diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu laporan penjualan konsinyasi. Hasil uji coba 

laporan penjualan konsinyasi dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Laporan Penjualan Konsinyasi 

 

 

 
4.3.12  Uji Coba Nota Penjualan Konsinyasi   

 Uji coba penjualan konsinyasi untuk menghasilkan nota penjualan 

konsinyasi yang diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui 

No. Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

laporan data 

customer 

Menekan tombol 

tampil 

Form laporan data 

customer berhasil 

tampil. 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 4.55) 

No Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

laporan 

penjualan 

konsinyasi  

Memasukkan 

periode penjualan 

dan menekan 

tombol tampil 

Form laporan 

penjualan muncul 

dan laporan 

penjualan berhasil 

tampil. 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 

4.57) 
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crystal report. keluaran yang dihasilkan yaitu nota penjualan konsinyasi. Hasil uji 

coba nota penjualan konsinyasi dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Nota Penjualan Konsinyasi  
 

 

 
4.3.13  Uji Coba Laporan Jadwal Distribusi 

 Uji coba laporan penjadwalan distribusi untuk menghasilkan jadwal sales 

yang diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu jadwal distribusi. Hasil uji coba laporan 

penjadwalan distribusi dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Laporan Jadwal Distribusi 

 

No. Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

jadwal distribusi 

Menekan 

tombol 

tampil 

Laporan jadwal 

distribusi berhasil 

ditampilkan 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 4.56) 

 

 

4.3.14  Uji Coba Laporan Jadwal Penagihan 

 Uji coba jadwal penagihan untuk menghasilkan jadwal penagihan yang 

diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu jadwal penagihan. Hasil uji coba laporan jadwal 

penagihan dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

No. Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

nota penjualan 

konsinyasi 

Memasukkan 

kode penjualan 

kemudian 

menekan tombol 

tampil 

Nota penjualan 

konsinyasi tampil 

sesuai parameter 

yang dimasukkan 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 

4.60) 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Laporan Jadwal Penagihan 

 

No. Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

jadwal penagihan  

Menekan 

tombol 

tampil 

Laporan jadwal 

penagihan berhasil 

ditampilkan 

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 4.61) 

 
 

 
4.3.15  Uji Coba Laporan Pembayaran   

 Uji coba pembayaran untuk menghasilkan laporan pembayaran yang 

diambil dari database dan ditampilkan dalam form melalui crystal report. 

Laporan yang dihasilkan yaitu laporan pembayaran. Hasil uji coba laporan 

pembayaran dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Laporan Pembayaran 
 

 

 

No. Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1. Menampilkan 

laporan 

pembayaran 

Memasukkan 

nomor 

penjualan 

kemudian 

menekan 

tombol tampil 

Form pembayaran 

muncul dan data 

laporan berhasil 

tampil  

Hasil uji coba 

Sukses, 

(Gambar 4.62) 


