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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

 

4.1 Analisa Sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan 2 langkah, yaitu prosedur penelitian dan 

identifikasi masalah. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

4.1.1 Prosedur Penelitian 

Selama mengerjakan kerja praktek dilakukan beberapa pendekatan untuk 

pengumpulan data yang diperlukan dalam menyelesaikan kerja praktek ini, ada 

beberapa cara yang telah dilakukan, antara lain: 

A. Pengamatan atau Observasi 

Langkah ini dilakukan untuk melihat kondisi penjualan pada UD. Panca 

Usaha. Kondisi yang dimaksud disini adalah sistem yang digunakan UD. 

Panca Usaha. Apakah sistem UD. Panca Usaha dapat menangani proses 

penjualan yang dapat menghasilkan informasi untuk menyelesaikan 

masalah sesuai dengan latar belakang masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

B. Wawancara 

Pengumpulan data yang dijadikan bahan pembuatan sistem ini dilakukan 

dengan wawancara kepada pihak UD. Panca Usaha yang dalam penelitian 

ini dijadikan sebagai studi kasus pembuatan kerja praktek. Setelah 

dilakukan wawancara, didapatlah informasi tentang kebutuhan laporan dan 

informasi seperti apa yang diharapkan oleh pemilik UD. Panca Usaha.  
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C. Studi Literatur 

Langkah berikutnya setelah wawancara adalah melakukan studi literature 

yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan hal-hal yang dijadikan 

sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah.  

Beberapa teori yang berhubungan dengan Bahasa pemrograman yang 

digunakan serta mendukung lainnya akan digunakan sebagai refrensi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Peneliti mencari sumber teori tentang penyelesaian masalah-masalah yang 

ada dengan browsing di internet, membaca jurnal, dan buku yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dipecahkan. 

Setelah studi literatur, hasil yang didapatkan adalah teori-teori penyelesaian 

masalah yang meliputi teori penjualan. Teori-teori ini telah dicantumkan 

pada BAB II yang berisi tentang landasan teori. 

4.1.2 Identifikasi Masalah 

UD. Panca Usaha menggunakan media buku untuk mencatat setiap 

transaksi penjualan. Cara pencatatan seperti ini hanya bias menghasilkan jumlah 

omset per periode tertentu. Sedangkan pemilik membutuhkan lebih banyak lagi 

informasi untuk mengevaluasi transaksi penjualan.  

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan suatu sistem rancang bangun aplikasi yang 

dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap untuk mengevaluasi transaksi 

penjualan. Informasi yang dihasilkan dapat menyelesaikan kendala yang ada di UD. 

Panca Usaha.  
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4.2 Document Flow 

Dokumen flow penjualan barang dimulai ketika pelanggan melakukan 

permintaan barang, kemudian data permintaan barang diberikan kepada pihak kasir, 

yang kemudian oleh pihak kasir mengecek stok pada permintaan barang tersebut, 

jika barang tersebut tersedia maka pihak kasir membuatkan rincian pesanan barang 

dan nota penjualan. Kemudian pihak pelanggan melakukan pembayaran yang 

diberikan kepada kasir dan kemudian selesai. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 

4.1.) 
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Gambar 4. 1. Document Flow Penjualan 

4.3 System Flow 

System flow merupakan perancangan sistem yang akan digunakan untuk 

membuat aplikasi penjualan. System flow ini menjelaskan tentang aliran penjualan 

yang telah terkomputerisasi. Dalam System flow ini dimulai ketika pelanggan 

memilih barang. Kemudian barang pilihan pelanggan diberikan kepada kasir. Kasir 

memproses tersebut dengan aplikasi penjualan dengan menginputkan data pesanan 

pelanggan kemudian menghitung total dan mencetak nota pembayaran dan 
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memberikan kepada pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran 

kepada kasir. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 4.2.) 

 

Gambar 4. 2. System Flow Penjualan 
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4.4 Diagram Context 

Diagram Context merupakan gambaran asal data dan menunjukkan aliran 

dari data. Diagram Context penjualan pada UD. Panca Usaha dimulai dari 

pelanggan memberikan catatan barang yang akan dibeli lalu memberikannya 

kepada kasir, pegawai kasir akan menginputkan data barang yang telah diberikan 

oleh pelanggan tersebut kemudian sistem komputer akan menghitung total 

keseluruhan dari pesanan pelanggan tersebut, setelah perhitungan total pihak kasir 

mencetak nota penjualan yang berisikan total barang dan harga serta surat jalan 

barang yang sudah dibeli oleh pelanggan setelah pelanggan melakukan pembayaran 

secara tunai 

Dengan adanya sistem dari komputer tersebut pemilik dapat juga 

mengetahui barang-barang apa saja yang sudah habis, kemudian pemilik juga dapat 

melakukan pembuatan laporan transaksi penjualan per periode tertentu sehingga 

pemilik dapat mengetahui barang apa saja yang harus distok ataupun keuntungan 

dari UD. Panca Usaha. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 4.3.) 

 

Gambar 4. 3. Diagram Context 
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4.5 Diagram HIPO 

Hirarki Input Proses Output (HIPO) menggambarkan hirarki proses-proses 

yang ada dalam Data Flow Diagram. Pada HIPO dari Rancang Bangun Aplikasi 

Penjualan pada UD. Panca Usaha terdapat tiga proses yaitu pengelolaan data 

master, transaksi penjualan, dan proses pembuatan loapotan. Dimana masing-

masing proses terdapat beberapa proses lebih detail. (Lebih jelasnya lihat pada 

gambar 4.4.) 

 

Gambar 4. 4. Hierarki Input Proses Output (HIPO) 

4.5.1 Data Flow Diagram Level 0 

Data flow diagram level 0 Rancang Bangun Aplikasi Penjualan UD. Panca 

Usaha memiliki beberapa proses yaitu mengelola data master, transaksi penjualan, 

dan membuat laporan. Didalamnya juga terdapat Data store yang digunakan dalam 

sistem. Data store yang digunakan dalam sistem adalah data pengguna, data 

penjualan, data barang, data jenis barang, data customer. (Lebih jelasnya lihat pada 

gambar 4.5.) 
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Gambar 4. 5. Data Flow Diagram Level 0 

4.5.2 Data Flow Diagram Level 1 

A. Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Data Master 

Merupakan proses mengelola data pengguna, data barang, dan data jenis 

barang. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 4.6.) 

 

Gambar 4. 6. Data Flow Diagram Level 1 Mengelola Data Master 
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B. Data Flow Diagram Level 1 Transaksi Penjualan 

Merupakan proses mengelola data penjualan, cetak nota, dan cetak surat 

jalan. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 4.7.) 

 

Gambar 4. 7. Data Flow Diagram Level 1 Penjualan 

C. Data Flow Diagram Level 1 Membuat Laporan 

Merupakan proses mengelola data laporan per periode. (Lebih jelasnya 

lihat pada gambar 4.8.) 

 

Gambar 4. 8. Data Flow Diagram Level 1 Laporan 
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4.6 Entity Relational Diagram 

Entity relational diagram digunakan untuk menginterpretasikan, 

menentukan, dan mendokumentasikan kebutuhan-kebuthan untuk sistem dalam 

pemrosesan database. Entity relational diagram menyediakan bentuk untuk 

menunjukkan struktur keseluruhan kebutuhan data dari pemakai. Dalam Entity 

relational diagram, data tersebut digambarkan dengan menggunakan symbol 

entitas. 

Rancang Bangun Aplikasi Penjualan pada UD. Panca Usaha memiliki 

entitas yang saling terkait untuk menyediakan data yanbg dibutuhkan oleh sistem 

yang akan disajikan dalam bentuk Conceptual Data Model (CDM) dan Physical 

Data Model (PDM). 

4.6.1 Conceptual Data Model (CDM) 

Sebuah Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran dari 

struktur logic dari sebuah basis data. Pada CDM terdapat relasi antar table yang satu 

dengan rabel yang lainnya. Relasi tersebut antara lain: one to one, one to many, 

many to one, many to many. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 4.9.) 
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Gambar 4. 9. Conceptual Data Model (CDM) 

4.6.2 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) merupakan hasil Generate dari Conceptual 

Data Model (CDM). Physical Data Model (PDM) merupakan representasi fisik dari 

database. (Lebih jelasnya lihat pada gambar 4.10.) 
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Gambar 4. 10. Physycal Data Model (PDM) 

4.6.3 Struktur Tabel 

Struktur Tabel menggambarkan Entitiy yang terdapat dalam database yang 

digunakan pada Perancangan Rancang Bangun Aplikasi Penjuala pada UD. Panca 

Usaha. Adapun struktur tabel sebagai berikut: 

1. Tabel Pengguna 

Nama Tabel : Pengguna 

Primary Key : ID_Pengguna 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Menyimpan data pengguna yang mengoprasikan aplikasi 
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Tabel 4. 1 Tabel Pengguna 

No Nama Field Type Data Size Keterangan 

1 ID_Pengguna Varchar 7 PK 

2 Nm_Pengguna Varchar 25  

3 Jabatan Varchar 15  

4 Password Varchar 7  

 

2. Tabel Penjualan 

Nama Tabel : Penjualan 

Primary Key : ID_Penjualan 

Foreign Key : ID_Pengguna, ID_Customer 

Fungsi Tabel : Menyimpan data transaksi penjualan 

Tabel 4. 2 Tabel Penjualan 

No Nama Field Type Data Size Keterangan 

1 ID_Penjualan Varchar 7 PK 

2 Tgl_Penjualan Date -  

3 Ttl_Jumlah Integer -  

4 Ttl_Harga Integer -  

5 ID_Pengguna Varchar 7 PK, FK 

6 ID_Customer Varchar 7 FK 

 

3. Tabel Barang 

Nama Tabel : Barang 

Primary Key : ID_Barang 
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Foreign Key : ID_Jenis 

Fungsi Tabel : Menyimpan data barang  

Tabel 4. 3 Tabel Barang 
No Nama Field Type Data Size Keterangan 

1 ID_Barang Varchar 7 PK 

2 Nm_Barang Varchar 25  

3 Hrg_Beli Integer -  

4 Hrg_Jual Integer -  

5 Stok Integer -  

6 Satuan Integer -  

7 ID_Jenis Varchar 7 FK 

 

4. Tabel Jenis Barang 

Nama Tabel : Jenis_Barang 

Primary Key : ID_Jenis 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Menyimpan data jenis barang dari data barang 

Tabel 4. 4 Tabel Jenis Barang 

No Nama Field Type Data Size Keterangan 

1 ID_Jenis Varchar 7 PK 

2 Nama_Jenis Varchar 25  

 

5. Tabel Customer 

Nama Tabel : Customer 
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Primary Key : ID_Customer 

Foreign Key : - 

Fungsi Tabel : Menyimpan data customer 

Tabel 4. 5 Tabel Customer 

No Nama Field Type Data Size Keterangan 

1 ID_Customer Varchar 7 PK 

2 Nm_Customer Varchar 25  

3 Almt_Customer Varchar 100  

4 Tlp_Customer Varchar 15  

 

4.7 Desain Input Output 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan desain input output yang akan 

digunkan untuk interaksi antara user dengan sistem. Desain input output ini dibuat 

dengan menggunakan aplikasi Pencil. Desain input output terdiri dari desain 

master, transaksi yang akan diimplementasikan kedalam desain aplikasi pada 

Pencil. 

Halaman master adalah halaman yang digunakan untuk maintenance data. 

Pada form master tersebut setiap bagian dapat melakukan proses maintenance data 

sesuai dengan hak akses yang telah diberikan. Fom master tersebut akan diolah oleh 

aplikasi sehingga menjadi suatu laporan yang dibutuhkan oleh UD. Panca Usaha. 

Adapun rancangan desain input dan output sebagai berikut: 

A. Rancangan Form Login 

Dibawah ini adalah rancangan form login, yang terdiri dati textbox, user, 

password, tombol login dan batal. Jika user dan password sesuai, maka 
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user dapat masuk kedalam menu aplikasi. Rancangan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 11. Desain Form Login 

B. Rancangan Menu Utama 

Dibawah ini adalah rancangan form menu utama, yang terdiri dari 

beberapa menu seperti menu master, transaksi, dan laporan. Rancangan 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 12. Desain Form Menu Utama 

C. Rancangan Form Pengguna 

Rancangan form pengguna ini terdapat beberapa textbox seperti ID 

pengguna, nama pengguna, jabatan, dan password serta data grid view 
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yang digunakan untuk menampilkan data seluruh pegawai didalam 

aplikasi ini. Rancangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 13. Desain Form Pengguna 

D. Rancangan Form Pelanggan 

Rancangan form pelanggan terdapat beberapa textbox seperti ID 

pelanggan, nama pelanggan telphone dan alamat kemudian ada data grid 

view untuk menampilkan seluruh data pelanggan didalam aplikasi ini. 

Rancangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 14. Desain Form Pelanggan 

E. Rancangan Form Barang 

Rancangan form barang terdapat beberapa textbox seperti ID barang, 

nama barang, harga beli, harga jual, satuan, dan stok kemudian juga ada 
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data grid view yang nantinya digunakan untuk menampilkan seluruh 

data barang yang ada didalam aplikasi. Rancangan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 15. Desain Form Barang 

F. Rancangan Form Jenis Barang 

Rancangan form jenis barang terdapat beberapa textbox seperti ID jenis, 

dan nama jenis kemudian juga ada data grid view yang nantinya 

digunakan untuk menampilkan seluruh data jenis barang yang ada 

didalam aplikasi. Rancangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 16. Desain Form Jenis Barang 
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G. Rancangan Form Transaksi 

Rancangan form Transaksi terdapat beberapa textbox seperti ID 

transaksi, ID barang, nama barang, harga, jumlah, total bayar, dan 

kembali kemudian juga ada data grid view yang nantinya digunakan 

untuk menampilkan seluruh data barang yang akan dibeli oleh didalam 

aplikasi. Rancangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. 17. Desain Form Transaksi 

4.8 Implementasi dan Evaluasi 

Implementasi system merupakan tahap pembuatan sistem berdasakan 

rancangan desain yang akan dibuat. Desain form yang telah dibuat cukup sesuai 

untuk mengimplementasikan sistem, sehingga tidak membutuhkan banyak 

perubahan dalam pembuatan sistem. 

Tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan 

lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal 

pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut: 

A. Intel Pentium 4 CPU 3.00 Ghz 

B. Memory 2 Gb RAM 

C. VGA 512 Mb 
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4.9 Penjelasan Program 

Tahapan ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian aplikasi sistem 

penjualan pada UD. Panca Usaha. Berikut pembahasan pemakaiannya: 

A. Login 

Login merupakan tampilan awal dari program ini. Pada form login 

ini. User harus menginputkan username dan password yang telah 

disediakan dan disesuaikan untuk mengontrol agar user dapat mengakses 

sesuai hak akses yang dimiliki untuk menjaga keamanan aplikasi. Lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 4. 18. 

 

Gambar 4. 18 Form Login 

B. Menu Utama 

Setelah pengguna login maka form menu utama akan terbuka. Pada 

menu utama terdapat beberapa menu diantaranya pengguna, barang, 

customer, jenis barang, transaksi, laporan stok barang, dan laporan 

penjualan. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4. 19. 



43 
 

 

Gambar 4. 19 Menu Utama 

C. Pengguna 

Form pengguna ini nantinya menginputkan data-data pengguna dari 

aplikasi ini, yang nantinya digunakan pada saat login ke dalam aplikasi 

untuk menjaga keamanan dari aplikasi. Lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 4.20. 

 

Gambar 4. 20 Form Pengguna 
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D. Barang 

Pada form barang, user dapat maintenance data barang. Pada kode 

barang nantinya akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang ada 

didalam database. Ketika tabel pada gridview ditekan. Makan akan 

menampilkan nama barang, satuan, harga beli, harga jual dan lain lainnya. 

Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4. 21 Form Barang 

E. Customer 

Pada customer berfungsi untuk mencatat data customer atau 

pelanggan UD. Panca Usaha. Mulai dari nama, alamat dan lain lain. Lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 4.22. 



45 
 

 

Gambar 4. 22 Form Customer 

F. Jenis Barang 

Jenis barang berfungsi untuk mencatat data jenis yang ada dalam 

barang inventaris di UD. Panca Usaha. Lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 4.23. 

 

Gambar 4. 23 Form Jenis Barang 
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G. Transaksi 

Transaksi berfungsi untuk mencatat data-data transaksi penjualan 

dalam aplikasi. Mulai dari tanggal barang apa saja yang dibeli, jumlah 

barang, sub total, total bayar semua tercantum dalam transaksi. Lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4. 24 Form Transaksi 

H. Laporan Stok Barang 

Laporan data barang berfungsi untuk melihat stock barang yang 

dimiliki pada saat itu laporan data barang ini. Lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 4.25.  
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Gambar 4. 25 Laporan Stok Barang 

I. Laporan Transaksi 

Laporan transaksi berfungsi untuk melihat transaksi penjualan yang 

terjadi pada saat itu dan juga tiap periode Dengan adanya laporan 

penjualan ini maka dapat membantu pemilik untuk memantau transaksi 

yang terjadi setiap periode nya. Laporan transaksi penjualan dapat dilihat 

pada gambar 4.26.  

 

Gambar 4. 26 Laporan Penjualan 


