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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM

4.1 Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan 

desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Apliaksi yang dibuat ini berbasis 

desktop yang nantinya digunakan oleh manager mina market, kasir mina market, 

dan juga digunakan oleh bag. pembelian mina market. Karena setiap user

menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhannya sehingga komputer yang

digunakan berbeda fungsinya namun tetap terhubung oleh satu server. Sebelum

melakukan tahap implementasi, user harus menyiapkan kebutuhan dari sistem. 

Adapun kebutuhan dari sistem kebutuhan perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) minimal yang harus dipenuhi sehingga sistem dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 4.1 Model Pengembangan Sistem Informasi Penjualan



78

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan 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. laptop dengan prosessor CPU 2.30 GHz.

b. Memori 2 gigabytes (GB) RAM.

c. VGA 802MB 32bit dengan resolusi 1366 x 768 

d. Keyboard

e. Printer

f. Mouse

4.1.2 Kebutuhan 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 7.

b. My SQL untuk pengolahan database.

c. Visual Basic .Net 2010 untuk bahasa pemrograman.

d. Crystal Reports for Visual Studio .Net 2010 untuk pengolahan laporan

4.2 Instalasi Aplikasi dan Pengaturan Sistem

Untuk menjalankan aplikasi tersebut agar berjalan dengan baik diperlukan 

tahapan-tahapan install, tahapan instalasi sebagai berikut :
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a. Install sistem operasi Microsoft Windows 7 pada laptop atau komputer.

b. Install aplikasi database MySQL dan XAMPP pada laptop atau computer 

dan Attacth database aplikasi penjualan pada laptop atau komputer.

c. Install Aplikasi Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan pada Mina 

Market Benowo.

d. Kemudian jalankan aplikasi penjualan.

4.3 Implementasi Sistem

Tahap selanjutnya setelah semua kebutuhan sistem terpenuhi adalam 

mengimplementasikan ke dalam sistem informasi penjualan pada mina market 

benowo. Pada saat uji coba sistem ini akan menampilkan antarmuka pada setiap 

form dan menjelaskan cara menjalankan setiap form yang bersangkutan. Aplikasi 

ini berjalan dalam platform windows dalam mide desktop.

4.3.1 Form Login

Gambar 4.2 Tampilan Login

Form login ini digunakan untuk mengontrol jalannya sistem yang terkait 

dengan hak akses user yang kan menjalankan sistem tersebut. User yang tidak 

memiliki hak akses terhadap sistem, maka tidak dapat menggunakan sistem 

tersebut maka setiap user akan memiliki username dan password. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga keamanan data. Pada form ini juga terdapat tombol 
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masuk dan keluar, tombol masuk digunakan untuk masuk kedala sistem 

sedangakan tombol keluar digunakan untuk keluar dari sistem.

4.3.2 Form Menu Utama

Gambar 4.3 Form Menu Utama

Form menu utama ini dapat diakses setelah user berhasil melakukan login. 

Pada form menu utama ini terdapat berbagai macam menu yang dapat diakses 

oleh user. Menu yang ditampilkan sebagai menu berbeda-beda sesuai dengan siap 

yang telah melakukan login. Setiap menu yang ditampilkan akan langsung 

menampilkan form sesuai dengan menu yang dipilih oleh user. Jika ingin keluar 

dari form menu utama, terdapat menu logout namun tidak akan keluar dari sistem.

4.3.3 Master User

Gambar 4.4 Master user

Form ini berfungsi untuk menyimpan data user yang terdapat pada Mina 

Market Benowo. Semua data user tersebut akan tersimpan pada database. Status 

user dalam Mina Market dapat diubah, status menerangkan aktif atau tidaknya 

user tersebut. Terdapat field password yang berguna untuk memberikan password 
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pada setiap user. User juga dapat mencari data user melalui textbox cari. Hasil 

inputan dapat langsung terlihat dalam tabel (datagridview) pada bagian bawah form. 

Dalam form ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah data user yang nantinya disimpan 

kedalam database.

2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user. 

3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update data yang sudah diinputkan 

sebelumnya dengan cara memilih data dalam tabel (datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis data yang 

diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form master user. 

4.3.4 Master Supplier

Gambar 4.5 Master supplier

Form ini berfungsi untuk menyimpan data supplier yang terdapat pada Mina 

Market Benowo. Semua data supplier tersebut akan tersimpan pada database. 

Status supplier dalam Mina Market dapat diubah, status menerangkan aktif atau 

tidaknya supplier tersebut. User juga dapat mencari data supplier melalui textbox 

cari. Hasil inputan dapat langsung terlihat dalam tabel (datagridview) pada bagian 

bawah form. Dalam form ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah data supplier yang nantinya 

disimpan kedalam database.
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2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data supplier yang diinputkan 

oleh user. 

3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update data supplier yang sudah 

diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data supplier dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis data supplier yang 

diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form master supplier. 

4.3.5 Master Katagori Barang

Gambar 4.6 Master katagori barang

Form ini berfungsi untuk menyimpan data katagori barang yang terdapat 

pada Mina Market Benowo. Semua data katagori barang tersebut akan tersimpan 

pada database. Status jenis barang dalam Mina Market dapat diubah, status 

menerangkan aktif atau tidaknya katagori barang tersebut. User juga dapat mencari 

data katagori barang melalui textbox cari. Hasil inputan dapat langsung terlihat dalam 

tabel (datagridview) pada bagian bawah form. Dalam form ini terdapat beberapa 

tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah data katagori barang yang 

nantinya disimpan kedalam database.
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2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data katagori barang yang 

diinputkan oleh user. 

3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update data jenis barang yang sudah 

diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data katagori barang dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis data katagori 

barang yang diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form master jenis barang.

4.3.6 Master Jenis Barang

Gambar 4.7 Master jenis barang

Form ini berfungsi untuk menyimpan data jenis barang yang terdapat pada 

Mina Market Benowo. Semua data jenis barang tersebut akan tersimpan pada 

database. Status jenis barang dalam Mina Market dapat diubah, status 

menerangkan aktif atau tidaknya jenis barang tersebut. User juga dapat mencari 

data jenis barang melalui textbox cari. Hasil inputan dapat langsung terlihat dalam 

tabel (datagridview) pada bagian bawah form. Dalam form ini terdapat beberapa 

tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah data jenis barang yang nantinya 

disimpan kedalam database.
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2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data jenis barang yang diinputkan 

oleh user. 

3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update data jenis barang yang sudah 

diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data jenis barang dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis data jenis barang 

yang diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form master jenis barang. 

4.3.7 Master Produk

Gambar 4.8 Master produk

Form ini berfungsi untuk menyimpan data produk yang terdapat pada Mina 

Market Benowo. Semua data produk tersebut akan tersimpan pada database. 

Status produk dalam Mina Market dapat diubah, status menerangkan aktif atau 

tidaknya produk tersebut. User juga dapat mencari data produk melalui textbox cari. 

Hasil inputan dapat langsung terlihat dalam tabel (datagridview) pada bagian bawah 

form. Dalam form ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah data produk yang nantinya 

disimpan kedalam database.

2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data produk yang diinputkan oleh 

user. 
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3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update data produk yang sudah 

diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data produk dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis data produk yang 

diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form master produk. 

4.3.8 Form Persediaan Awal

Gambar 4.9 Persediaan awal

Form ini berfungsi untuk menyimpan data persediaan awal yang terdapat 

pada Mina Market Benowo. Semua data persediaan awal tersebut akan tersimpan 

pada database. Form persediaan awal ini digunakan untuk menginputkan jumlah 

produk dan nilai produk pada saat awal sebelum melakukan transaksi penjualan. 

User juga dapat mencari data produk melalui textbox cari. Hasil inputan dapat 

langsung terlihat dalam tabel (datagridview) pada bagian bawah form. Dalam form ini 

terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah data persediaan awal yang 

nantinya disimpan kedalam database.

2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan data persediaan awal yang 

diinputkan oleh user. 
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3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update data persediaan awal yang 

sudah diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data produk dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis data persediaan 

awal yang diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form persediaan awal. 

4.3.9 Form Transaksi Penerimaan Barang

Gambar 4.10 Form transaksi penerimaan barang

Form ini berfungsi untuk melakukan dan menyimpan data transaksi 

penerimaan barang. Semua data transaksi penerimaan barang akan disimpan 

dalam database. Saat user melakukan inputan transaksi penerimaan barang  maka

menginputkan no penerimaan barang, tanggal penerimaan barang, kemudian 

menginputkan nama supplier, jenis barang, jumlah barang, harga beli dan juga 

menginputkan tanggal expired barang. Dalam form ini terdapat beberapa tombol 

yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah transaksi penerimaan barang yang 

nantinya disimpan kedalam database.

2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan transaksi  penerimaan barang 

yang diinputkan oleh user. 
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3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update transaksi penerimaan barang 

yang sudah diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis transaksi 

penerimaan barang yang diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form transaksi penerimaan 

barang.

4.3.10 Form Transaksi Penjualan

Gambar 4.11 Form transaksi penjualan

Form ini berfungsi untuk melakukan dan menyimpan data transaksi 

penjualan. Semua data transaksi penjualan akan disimpan dalam database. Saat 

user melakukan inputan transaksi penjualan maka secara otomatis no penjualan 

dan tanggal penjualan tampil dan dan secara berurutan, dan terdapat tombol cari 

untuk mencari nama barang, kemudian menginputkan jumlah barang yang dibeli. 

Dalam form ini terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi yaitu:

1. Tombol tambah, berfungsi untuk menambah transaksi penjualan yang nantinya 

disimpan kedalam database.
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2. Tombol simpan, berfungsi untuk menyimpan transaksi  penjualan yang 

diinputkan oleh user. 

3. Tombol ubah, berfungsi untuk mengubah/update transaksi penjualan yang 

sudah diinputkan sebelumnya dengan cara memilih data dalam tabel 

(datagridview). 

4. Tombol batal, berfungsi untuk membatalkan secara otomatis transaksi 

penjualan yang diinputkan sebelumnya akan terhapus. 

5. Tombol tutup, berfungsi untuk keluar dari form transaksi penjualan.

4.3.11 Form Laporan Nota Penjualan

Gambar 4.12 Form laporan nota penjualan

Laporan nota penjualan per periode ini berisikan tentang data seluruh 

penjualan tiap nota penjualan berdasarkan periode tertentu sesuai dengan 

kebutuhan user.

4.3.12 Form Laporan Penjualan Per Kasir

Gambar 4.13 Form laporan  penjualan per kasir

Laporan penjualan per kasir per periode ini berisikan tentang data seluruh 

penjualan tiap kasir berdasarkan periode tertentu sesuai dengan kebutuhan user.
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4.3.13 Form Laporan Penjualan 

Gambar 4.14 Form laporan penjualan 

Laporan penjualan barang per periode ini berisikan tentang data seluruh 

penjualan barang untuk mengetahui barang apa saja yang memiliki tingkat tinggi 

diantara barang yang lain berdasarkan periode tertentu sesuai dengan kebutuhan 

user.

4.3.14 Form Laporan Persediaan Barang Realtime

Gambar 4.15 Form laporan persediaan barang realtime

Laporan persediaan barang realtime per periode ini berisikan tentang jumlah 

barang atau produk yang tersisa saat terjadi transaksi penjualan dan transaksi 

penerimaan barang dan berdasarkan periode tertentu sesuai dengan kebutuhan 

user.
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4.3.15 Form Laporan Mutasi Barang

Gambar 4.16 Form laporan mutasi barang

Laporan mutasi barang per periode ini berisikan tentang data seluruh mutasi 

barang berdasarkan periode tertentu sesuai dengan kebutuhan user untuk 

mengetahui berapa kali barang atau produk itu diadakan kembali dan berapa kali 

barang atau produk tersebut terjual.

4.3.16 Form Laporan Expired Barang

Gambar 4.17 Form laporan expired barang

Laporan expired barang per periode ini berisikan tentang data seluruh 

barang yang mendekati tanggal expired berdasarkan periode tertentu sesuai 

dengan kebutuhan user. Laporan ini dapat digunakan untuk menjadi bahan 

pertimbangan pada saat pengadaan barang kembali.
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4.3.17 Form Laporan Nilai Prosentase Penjualan Barang

Gambar 4.18 Form nilai prosentase penjualan barang

Form laporan nilai prosentase penjualan barang ini menampilkan barang 

yang memiliki nilai prosentase tinggi disetiap katagorinya. Form laporan 

prosentase barang ini menampilakn periode sesuai dengan yang ditentukan.

Gambar 4.19 Form laporan nilai prosentase penjualan barang

Laporan nilai prosentase penjualan barang per periode ini berisikan tentang 

data seluruh nilai prosentase penjualan tiap barang berdasarkan periode tertentu 

sesuai dengan kebutuhan user. Laporan ini dapat digunakan untuk mengetahui 

prosentase barang mana yang memiliki nilai tinggi diantara barang yang lain.

4.4 Uji Coba Fungsi Sistem

Tahap selanjutnya setelah melakukan implementasi sistem dan demo 

program adalah evaluasi sistem. Tujuan evaluasi sistem adalah untuk mengetahui 

apakah fungsi pada sistem informasi yang telah dibuat sudah berjalan dengan 

baik. Evaluasi sistem ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu evaluasi sistem fungsi 
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master, fungsi transaksi dan fungsi laporan. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan metode blackbox. Berikut evaluasi uji coba yang akan dilakukan:

4.4.1 Uji Coba  Form Login

Gambar 4.20 Hasil uji coba textbox password

Gambar 4.21 Hasil uji coba login gagal

Berdasarkan hasil uji coba pada gambar 4.20 textbox password berfungsi 

untuk tidak menampilkan suatu karakter. Pada hasil uji coba pada gambar 4.21 

menunjukan ketidakcocokan inputan antara username dan password.

Tabel 4.1 Hasil uji coba form login

Test 
Case 

Id

Tujuan Input Output 
diharapkan

Status

1. Menguji 
textbox 
password

Memasukan 
karakter 
password

Karakter yang 
dimasukan 
tambil dengan 
simbol

gambar 
4.19

2. Validasi 
username dan 
password

Tombol login Muncul pesan “ 
hubungi  admin”

gambar 
4.20
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4.4.2 Uji coba form menu utama

Uji coba yang akan dilakukan pada form menu utama dapat dilihat pada 

tabel 4.2

Gambar 4.22 Hasil uji master user

Gambar 4.23 Hasil uji master supplier

Gambar 4.24 Hasil uji master katagori

Gambar 4.25 Hasil uji master jenis barang
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Gambar 4.26 Hasil uji master produk

Gambar 4.27 Hasil uji persediaan awal

Gambar 4.28 Hasil uji coba penerimaan barang

Gambar 4.29 Hasil uji coba penjualan

Gambar 4.30 Hasil uji coba laporan
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Tabel 4.2 Hasil uji coba form menu utama

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi 
tombol pada 
menu utama

Tombol master 
user

Menampilkan 
form user gambar 4.22

Tombol master 
supplier

Menampilkan 
form supplier

gambar 4. 23

Tombol master 
katagori 
barang

Menampilkan 
form katagori 
barang

gambar 4.24

Tombol master 
jenis barang

Menampilkan 
form jenis 
barang

gambar 4.25

Tombol master 
produk

Menampilkan 
form produk

gamabar 4.26

Tombol  
persediaan 
awal

Menampilkan 
form 
persediaan 
awal

gamabar 4.27

Tombol 
transaksi 
penerimaan 
barang

Menampilkan
form transaksi 
penerimaan 
barang

gambar 4.28

Tombol 
transaksi 
penjualan

Menampilkan 
form transaksi 
penjualan

gambar 4.29

Tombol 
laporan

Menampilkan 
laporan

gambar 4.30

4.4.3 Uji coba tombol form master

Uji coba yang akan dilakukan pada form menu utama dapat dilihat pada 

tabel 4.3

Gambar 4.31 Hasil uji coba tombol simpan berhasil
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Gambar 4.32 Hasil uji tombol hapus

Tabel 4.3 Hasil uji coba tombol form master

Test 
Case 

Id

Tujuan Input Output 
diharapkan

Status

1. Menguji
fungsi 
tombol pada 
form master

Tombol 
simpan

Menampilkan 
pesan “data 
berhasil 
disimpan”

gambar 

4.31

Tombol 
hapus

Menampilkan 
pesan “apakah 
anda ingin 
menghapus data 
ini”

gambar 

4.32

4.4.3.1 Uji coba master user

Uji coba yang dilakukan pada form master user dapat dilihat pada tabel 4.4

Gambar 4.33 Hasil uji tombol simpan tidak berfungsi 

saat mengklik data pada dgv
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Gambar 4.34 Hasil uji textbox cari

Gambar 4.35 Hasil uji coba tambah

Gambar 4.36 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.37 Hasil uji perubahan data sukses



98

Tabel 4.4 Hasil uji coba form master user

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi tombol, 
textbox, 
datagridview, 
pada form user

Tombol 
master user

Saat form master 
user tampil selain 
tombol tambah 
dan keluar tidak 
berfungsi

gambar 4.22

Datagridview 
di klik

Tombol simpan 
tidak berfungsi

Gambar 4.33

Textbox cari Menampilkan 
data sesuai 
dengan yang 
dicari

Gambar 4.34

Tombol 
tambah

Menampilkan 
orm data baru

Gambar 4.35

Tombol 
simpan

Menmpilkan 
pesan “data telah 
disimpan”

Gambar 4.36

Tombol ubah Menampilkan 
pesan “data telah 
disimpan”

Gambar 4.37

4.4.3.2 Uji coba master supplier

Uji coba yang dilakukan pada form master supplier dapat dilihat pada tabel 

4.5

Gambar 4.38 Hasil uji tombol supplier
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Gambar 4.39 Hasil uji tombol simpan tidak berfungsi 

saat mengklik data pada dgv

Gambar 4.40 Hasil uji coba combobox

Gambar 4.41 Hasil uji textbox cari

Gambar 4.42 Hasil uji coba tambah
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Gambar 4.43 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.44 Hasil uji perubahan data sukses

Tabel 4.5 Hasil uji coba form master supplier

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi tombol, 
textbox, 
datagridview, 
dan combobox 
pada form 
supplier

Tombol 
supplier

Saat form 
master supplier 
tampil selain 
tombol tambah 
dan keluar tidak 
berfungsi

Gambar 
4.23

Datagridview 
di klik

Tombol simpan 
tidak berfungsi

Gambar 
4.38

Combobox Menampilakan 
data fungsional

Gambar 
4.39

Textbox cari Menampilkan 
data sesuai 
dengan yang 
dicari

Gambar 
4.40

Tombol 
tambah

Menampilkan 
orm data baru

Gambar 
4.41

Tombol 
simpan

Menmpilkan 
pesan “data 
telah disimpan”

Gambar 
4.42

Tombol ubah Menampilkan 
pesan “data 
telah diubah”

Gambar 
4.43
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4.4.3.3 Uji coba master kategori barang

Uji coba yang dilakukan pada form master katagori barang dapat dilihat 

pada tabel 4.6

Gambar 4.45 Hasil uji tombol simpan tidak berfungsi 

saat mengklik data pada dgv

Gambar 4.46 Hasil uji textbox cari

Gambar 4.47 Hasil uji coba tambah

Gambar 4.48 Hasil uji penyimpanan sukses
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Gambar 4.49 Hasil uji perubahan data sukses

Tabel 4.6 Hasil uji coba form master katagori barang

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi tombol, 
textbox, 
datagridview,  
pada form 
katagori  
barang

Tombol 
katagori 
barang

Saat form master 
katagori barang  
tampil selain 
tombol tambah dan 
keluar tidak 
berfungsi

Gambar 
4.24

Datagridvie
w di klik

Tombol simpan 
tidak berfungsi

Gambar 
4.45

Textbox cari Menampilkan data 
sesuai dengan yang 
dicari

Gambar 
4.46

Tombol 
tambah

Menampilkan orm 
data baru

Gambar 
4.47

Tombol 
simpan

Menmpilkan pesan 
“data telah 
disimpan”

Gambar 
4.48

Tombol 
ubah

Menampilkan 
pesan “data telah 
diubah”

Gambar 
4.49

4.4.3.4 Uji coba master jenis barang

Uji coba yang dilakukan pada form master jenis barang dapat dilihat pada 

tabel 4.7
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Gambar 4.50 Hasil uji tombol simpan tidak berfungsi saat mengklik data pada dgv

Gambar 4.51 Hasil uji textbox cari

Gambar 4.52 Hasil uji tambah

Gambar 4.53 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.54 Hasil uji perubahan data sukses



104

Tabel 4.7 Hasil uji coba form master jenis barang

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi tombol, 
textbox, 
datagridview,  
pada form 
jenis barang

Tombol 
jenis barang

Saat form master 
jenis barang  tampil 
selain tombol 
tambah dan keluar 
tidak berfungsi

Gambar 
4.25

Datagridvie
w di klik

Tombol simpan 
tidak berfungsi

Gambar 
4.50

Textbox cari Menampilkan data 
sesuai dengan yang 
dicari

Gambar 
4.51

Tombol 
tambah

Menampilkan orm 
data baru

Gambar 
4.52

Tombol 
simpan

Menmpilkan pesan 
“data telah 
disimpan”

Gambar 
4.53

Tombol 
ubah

Menampilkan 
pesan “data telah 
diubah”

Gambar 
4.54

4.4.3.5 Uji coba master produk

Uji coba yang dilakukan pada form master produk dapat dilihat pada tabel 

4.8

Gambar 4.55 Hasil uji tombol simpan tidak berfungsi saat mengklik data pada dgv
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Gambar 4.56 Hasil uji combobox

Gambar 4.57 Hasil uji textbox cari

Gambar 4.58 Hasil uji tambah

Gambar 4.59 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.60 Hasil uji perubahan data sukses
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Tabel 4.8 Hasil uji coba form master produk

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi tombol, 
textbox, 
datagridview, 
dan combobox 
pada form 
produk

Tombol 
produk

Saat form master 
produk  tampil 
selain tombol 
tambah dan 
keluar tidak 
berfungsi

Gambar 
4.26

Datagridview 
di klik

Tombol simpan 
tidak berfungsi

Gambar 
4.55

Combobox Menampilakan 
data fungsional

Gambar 
4.56

Textbox cari Menampilkan 
data sesuai 
dengan yang 
dicari

Gambar 
4.57

Tombol 
tambah

Menampilkan 
form data baru

Gambar 
4.58

Tombol 
simpan

Menmpilkan 
pesan “data telah 
disimpan”

Gambar 
4.59

Tombol ubah Menampilkan 
pesan “data telah 
diubah”

Gambar 
4.60

4.4.3.6 Uji coba persediaan awal

Uji coba yang dilakukan pada form master persediaan awal dapat dilihat 

pada tabel 4.9

Gambar 4.61 Hasil uji tombol simpan tidak berfungsi saat mengklik data pada dgv
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Gambar 4.62 Hasil uji combobox

Gambar 4.63 Hasil uji textbox cari

Gambar 4.64 Hasil uji tambah

Gambar 4.65 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.66 Hasil uji perubahan data sukses
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Tabel 4.9 Hasil uji coba form persediaan awal

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menguji 
fungsi tombol, 
textbox, 
datagridview, 
dan combobox 
pada form 
persediaan 
awal

Tombol 
persediaan 
awal

Saat form 
persediaan 
awal  tampil 
selain tombol 
tambah dan 
keluar tidak 
berfungsi

Gambar 
4.27

Datagridview 
di klik

Tombol 
simpan tidak 
berfungsi

Gambar 
4.61

Combobox Menampilakan 
data fungsional

Gambar 
4.62

Textbox cari Menampilkan 
data sesuai 
dengan yang 
dicari

Gambar 
4.63

Tombol 
tambah

Menampilkan 
orm data baru

Gambar 
4.64

Tombol 
simpan

Menmpilkan 
pesan “data 
telah 
disimpan”

Gambar 
4.65

Tombol ubah Menampilkan 
pesan “data 
telah diubah”

Gambar 
4.66

4.4.3.7 Uji coba transaksi penerimaan barang

Uji coba yang dilakukan pada form transaksi penerimaan barang dapat 

dilihat pada tabel 4.10

Gambar 4.67 Hasil uji tombol tambah
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Gambar 4.68 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.69 hasil uji perubahan data sukses

Gambar 4.70 Hasil uji textbox cari

Tabel 4.10 Hasil uji coba transaksi penerimaan barang

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1.
Tombol 
transaksi 
penerimaan 
barang

Tombol 
tambah

Menampilkan 
form data baru

gambar 
4.67

Tombol 
simpan

Menmpilkan 
pesan “data 
telah 
disimpan”

gambar 
4.68

Tombol ubah Menampilkan 
pesan “data 
telah diubah”

gambar 
4.69

Tombol cari Menampilkan 
data yang 
sesuai dicari

gambar 
4.70
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4.4.3.8 Uji coba transaksi penjualan

Uji coba yang dilakukan pada form transaksi penjualan dapat dilihat pada 

tabel 4.11

Gambar 4.71 Hasil uji tombol tambah

Gambar 4.72 Hasil uji penyimpanan sukses

Gambar 4.73 Hasil uji perubahan data sukses

Tabel 4.11 Hasil uji coba transaksi penjualan

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1.
Tombol 
transaksi 
penjualan

Tombol 
tambah

Menampilkan 
form data baru

gambar 4.71

Tombol 
simpan

Menmpilkan 
pesan “data 
telah 
disimpan”

gambar 4.72

Tombol ubah Menampilkan 
pesan “data 
telah diubah”

gambar 4.73
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4.4.3.9 Uji coba laporan nota penjualan

Uji coba yang dilakukan pada form laporan nota penjualan dapat dilihat 

pada tabel 4.12

Gambar 4.74 Hasil uji form laporan nota penjualan

Tabel 4.12 Hasil uji coba laporan nota penjualan

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilkan 
laporan nota 
penjualan per 
periode

Data
penjualan

Menampilkan 
tanggal penjualan

Gambar 4.74

Menampilkan no. 
penjulan
Menampilkan 
jumlah penjualan
Menampilkan sub 
total penjualan
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4.4.3.10 Uji coba laporan penjualan per kasir

Uji coba yang dilakukan pada form laporan  penjualan per kasir dapat 

dilihat pada tabel 4.13

Gambar 4.75 Hasil uji form laporan penjualan per kasir

Tabel 4.13 Hasil uji coba laporan penjualan per kasir

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilkan 
laporan 
penjualan per 
kasir per 
periode

Data user Menampilkan 
nama user

Gambar 
4.75

Data produk Menampilkan 
data produk

Data 
penjualan

Menampilkan 
jumlah barang 
terjual
Menampilkan 
jumlah stok 
akhir barang

Data 
persediaan 
awal

Menampilkan  
stok awal
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4.4.3.11 Uji coba laporan penjualan 

Uji coba yang dilakukan pada form laporan  penjualan barang dapat dilihat 

pada tabel 4.14

Gambar 4.76 Hasil uji form laporan penjualan 

Tabel 4.14 Hasil uji coba laporan penjualan 

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilkan 
laporan 
penjualan 
barang per 
periode

Data produk Menampilkan 
data produk

Gambar 
4.76

Data 
penjualan

Menampilkan 
jumlah barang 
terjual
Menampilkan 
total penjualan
Menampilkan 
sub total 
penjualan 
barang
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4.4.3.12 Uji coba laporan persediaan barang realtime

Uji coba yang dilakukan pada form laporan  persediaan barang realtime 

dapat dilihat pada tabel 4.15

Gambar 4.77 Hasil uji form laporan persediaan barang realtime

Tabel 4.15 Hasil uji coba laporan persediaan barang realtime

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilk
an laporan 
barang 
secara 
realtime per 
periode

Data produk Menampilkan 
data produk

Gambar 
4.77

Data 
penjualan

Menampilkan 
jumlah barang 
terjual

Data stok Menampilkan 
jumlah akhir 
persediaan 
barang
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4.4.3.13 Uji coba laporan mutasi barang

Uji coba yang dilakukan pada form laporan  mutasi barang dapat dilihat 

pada tabel 4.16

Gambar 4.78 Hasil uji form laporan mutasi barang

Tabel 4.16 Hasil uji coba laporan mutasi barang

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilkan  
laporan mutasi 
barang per 
periode

Data 
produk

Menampilkan 
data produk

Gambar 
4.78

Data 
penjualan

Menampilkan 
jumlah barang 
terjual
Menampilkan 
jumlah saldo 
tiap barang

Data stok Menampilkan 
jumlah akhir 
persediaan 
barang
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4.4.3.14 Uji coba laporan nilai prosentase penjualan barang

Uji coba yang dilakukan pada form laporan nilai prosentase penjualan 

barang dapat dilihat pada tabel 4.17

Gambar 4.79 Hasil uji form laporan nilai prosentase penjualan barang

Tabel 4.17 Hasil uji coba laporan nilai prosentase penjualan barang

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilkan 
laporan nilai 
prosentase 
penjualan 
barang  per
periode

Data 
penjualan

Menampilkan 
jumlah barang 
terjual

Gambar 
4.79

Menampilkan 
total penjualan 
barang terjual

Data produk Menampilkan 
data produk
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4.4.3.15 Uji coba laporan expired barang

Uji coba yang dilakukan pada form laporan expired barang dapat dilihat pada 

tabel 4.18

Gambar 4.80 Hasil uji form laporan Expired Barang

Tabel 4.18 Hasil uji coba laporan expired barang

Test 
Case 
ID

Tujuan Input Output yang 
diharapkan

Status

1. Menghasilkan 
laporan 
barang 
expired per 
periode

Data produk Menampilkan data 
produk

gambar 4.80

Data 
penerimaan 
barang

Menampilkan 
tanggal expired 
barang


