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ABSTRAK 

 

Penggunaan sistem informasi untuk membuat pekerjaan semakin lebih 

mudah adalah tujuan dari terciptanya sebuah sistem. Pada dunia pergudangan 

banyak masalah yang ditemui oleh stakeholder. Oleh karena itu permasalahan pada 

kerja praktik ini adalah bagaimana membuat aplikasi untuk memudahkan untuk 

memanjemen gudang dengan objek pada CV. Bintang Surya. Metode yang 

digunakan untuk menggali informasi terkait hal tersebut adalah observasi, 

wawancara, dan studi literatur. CV. Bintang Surya merupakan salah satu distributor 

di Kota Kediri yang berfokus pada distribusi barang dari Unilever. Kebutuhan 

sistem yang belum ada dalam perusahaan adalah sistem yang mencatat data barang, 

stok barang, dan barang yang keluar masuk gudang. Hasil akhir dari kerja praktik 

ini adalah aplikasi yang bisa membantu manajemen gudang untuk mencatat barang 

yang masuk dan keluar serta dapat menghitung stok. 

 

Kata Kunci: Aplikasi Stok, Manajemen Inventory, Manajemen Gudang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

CV. Bintang Surya adalah salah satu distributor di wilayah Kota Kediri 

yang berfokus pasa produk produk yang di produksi oleh unilever. CV. Bintang 

Surya juga mendistribusikan produk selain unilever tetapi hanya sejumlah 10% dari 

keseluruhan barang, karena sudah melakukan kontrak bisnis dengan pihak Unilever 

untuk mendistribusikan barang Unilever tetapi diperbolehkan untuk menerima 

barang dari selain Unilever maksimal 10%.  Distribusi yang dilakukan oleh CV. 

Bintang Surya ditujukan untuk memenuhi pasokan barang untuk toko grosir 

minimarket ataupun toko kecil dan kelontong. 

CV. Bintang Surya saat ini sekurang - kurangnya telah menjual 50 jenis 

barang dari lima kategori yaitu, bahan makanan (mie instant, penyedap makanan,), 

peralatan mandi (sabun mandi, pasta gigi, shampo), sembako (minyak goreng, 

beras, gula, tepung terigu). Dengan banyaknya barang dan kategori barang, 

terkadang sulit untuk melakukan pengecekan stok dikarenakan saat ini masih belum 

melakukan pencatatan stok terstruktur. 

Pada saat ini CV. Bintang Surya masih belum menerapkan teknologi 

informasi pada proses bisnisnya, terutama pada proses pencatatan stok barang 

masuk dan keluar.  Proses ini memakan waktu yang lama, karena perhitungan stok 

masih berdasarkan rekapitulasi faktur pembelian dan faktur penjualan yang 

kemudian dilakukan perhitungan stok.  Pengecekan stok yang terjadi ketika ada 

pemesanan dari customer terkadang memakan waktu pengecekan yang lama karena 
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ada barang dengan harga beli yang berbeda tetapi merknya sama, sehingga 

pengecekan harus dilakukan dengan cross check antara buku stok dan faktur 

pembelian. 

Dengan menimbang permasalahan diatas maka solusi yang ditawarkan 

adalah membuat aplikasi pencatatan dan perhitungan stok keluar dan masuk barang.  

Proses yang ditawarkan di dalam aplikasi mulai dengan penyesuaian stok. Adanya 

tambahan fitur untuk dapat mencetak kartu stok agar dapat melakukan stok opname 

setiap akhir bulan. Dengan adanya sistem seperti ini maka diharapkan pencatatan, 

perhitungan dan pengecekan stok akan lebih efisien waktu dan terstruktur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu, bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencatatan 

dan perhitungan stok barang masuk dan barang keluar di CV. Bintang Surya? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah Batasan 

masalah agar pembahasan masalah tidak melebar. Adapun beberapa batasan yang 

ditentukan adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini berbasis web. 

2. Aplikasi ini dapat mencatat tranksaksi penjualan dan pembelian. 

3. Aplikasi tidak membahas retur pembelian dan penjualan. 

4. Aplikasi dapat mencetak kartu stok. 

5. Server yang digunakan bersifat lokal atau offline. 
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1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan Kerja Praktik ini adalah dapat 

menganalisis dan membuat aplikasi pencatatan dan perhitungan stok barang masuk 

dan barang keluar di CV. Bintang Surya. 

 

1.5. Manfaat 

A. Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang 

didapat dari perkuliahan serta bentu pengabdian dan peneliatan dalam rangka 

pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelesaian Program Sarjana. 

2. Bagi Universitas Dinamika 

Menambah koleksi karya ilmiah yang dihasilkan oleh Universitas 

Dinamika serta memberi manfaat kepada mahasiswa yang lain serta membuat nama 

Universitas Dinamika semakin dikenal oleh berbagai. 

B. Praktis 

Hasil penelitian dan rancang bangun ini diharapkan dapat memudahkan 

CV. Bintang Surya dalam melakukan proses bisnisnya, terutama proses 

perhitungan, pencatatan dan pengecekan stok di gudang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Latar Belakang Instansi 

CV. Bintang Surya beralamat di Jl. Raya Silir Wates Kabupaten Kediri 

merupakan salah satu distributor yang ada di Kabupaten Kediri yang berkerja sama 

dengan Unilever untuk mendistribusikan produk produk dari Unilever. 

 

 

Gambar 2.1. Lokasi CV. Bintang Surya 

 

2.2. Informasi Instansi 

Nama Instansi : CV. Bintang Surya 

Alamat  : Jl. Raya Silir Wates Kabupaten Kediri 

No. Telepon : +62-813-6000-6008 
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2.3. Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi CV. Bintang Surya 

 

Susunan Organisasi di CV. Bintang Surya terdiri atas : 

1. Owner, sebagai pemilik usaha serta manajemen penuh atas CV. Bintang Surya. 

2. Pengiriman / Driver, sebagai bagian pengiriman kepada pelanggan. 

3. Bagian Penjualan,sebagai bagian yang mengurus penjualan produk. 

4. Bagian Pembelian,sebagai bagian yang mengurus pemesanan produk ke pabrik 

untuk dilakukan distribusi. 

5. Bagian Gudang, sebagai bagian yang bertugas untuk melakukan pengecekan 

stok, perhitungan stok, pencatatan stok
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif medefinisikan 

fase-fase awal pengembangan sistem.  Analisis sistem juga dapat diartikan sebagai 

pemisahan dua hal dalam bagian-bagian tertentu(Andita et al., 2016).  Tahap ini 

penting dalam melakukan perancangan sistem dikarenakan analisis sistem berguna 

untuk mencari data data dan melakukan analisis sistem untuk kemudian dilakukan 

perancangan.  Adapun beberapa tujuan tahap analisis sistem yaitu : 

1. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi-fungsi manajerial 

di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 

2. Membantu para pengambil keputusan, yaitu para pemimpin, untuk 

mendapatkan bahan perbandingan sebagai tolak ukur hasil yang telah 

dicapainya.  

3. Mengevaluasi sistem - sistem yang telah ada dan berjalan sampai saat ini, baik 

pengolahan data maupun pembuatan laporannya.  

4. Merumuskan tujuan - tujuan yang ingin dicapai berupa pola pengolahan data 

dan pembua tan laporan yang baru.  

5. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem dan penerapannya serta 

perumusan langkah dan kebijaksanaan. 
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3.2. Metode SDLC 

Metode SDLC merupakan metode yang paling sering digunakan untuk 

melakukan rancang bangun aplikasi. SDLC adalah metodologi klasik dalam 

pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem informasi. SDLC memiliki 

siklus lengkap yang diperlukan dalam proses pembangunan sistem informasi 

berdasarkan kebutuhan pengguna.  Konsep SDLC mendasari model pengembangan 

perangkat lunak, antara lain prototype,  spiral, iterative, rapid application 

development (RAD), waterfall dan lainnya(Istifani & Sholiq, 2018).  

Menurut Pressman (2001),  Model SDLC yaitu perangkat lunak yang 

terdiri dari tahapan dalam membangun perangkat lunak dimana dapat dilihat dari 

bentuk pengembangannya(Al,Moch.Fernando,Sulistiowati,Nurcahyawati, 2016). 

Diantara macam-macam SDLC, rancang bangun ini mengambil model Waterfall 

dimana model ini banyak dipakai untuk Software Engineering. Dibawah ini 

merupakan gambaran SDLC – Waterfall dari Pressman : 

 

 

Gambar 3.1. SDLC – Waterfall (Pressman, 2005) 
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Waterfall memiliki 6 tahapan, yaitu :  

1. Analysis, rancang bangun dapat diawali dengan mencari kebutuhan dan 

keseluruhan sistem dimana dapat diaplikasikan dalam bentuk software. 

2. Requirements Specification, mencari kebutuhan apa saja yang harus difokuskan 

untuk software.  Untuk mengetahui apa saja yang akan dibuat, maka software 

engineer harus mengerti tentang kebutuhan yang dibutuhkan untuk dibuatnya 

sebuah aplikasi. 

3. Design, merupakan tahap untuk mengubah kebutuhan yang tewlah disebutkan 

di atas menjadi representasi ke dalam bentuk software. Sebelum coding dimulai, 

maka desain harus di implementasikan dengan kebutuhan yang telah disebutkan 

pada tahap sebelumnya.  

4. Coding, desain yang telah dibuat akan diubah menjadi aplikasi dengan 

melakukan proses coding. 

5. Testing, merupakan proses untuk melakukan test terhadap aplikasi yang sudah 

dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi dapat berjalan dan berguna untuk 

mengetahui adanya error ataupu bug yang ada. 

6. Maintenance , merupakan proses untuk melakukan Maintenance  sistem ketika 

ada error di aplikasi. 

 

3.3. Penjualan 

Sebuah proses yang dimana seseorang melakukan kegiatan pemasaran 

untuk memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan pembeli yang 

meliputi berbagai fungsi perusahaan(Nurhayati et al., 2018). Dari definisi tersebut 

maka dapat  disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu kegiatan bertemunya 
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penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang saling  melakukan pertukaran 

barang atau jasa tertentu untuk mendapat keuntungan di kedua belah pihak. 

 

3.4. Pembelian 

Pembelian adalah suatu kegiatan yang mengeluarkan sejumlah uang untuk 

mendapatkan barang ataupun produk yang diinginkan sesuai dengan 

kebutuhan(Nurhayati et al., 2018). Fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk 

mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia pada waktu 

dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku. Pengawasan 

perlu dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi ini, karena pembelian menyangkut 

investasi dana dalam persediaan dan kelancaran arus bahan ke dalam pabrik. 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelian adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual karena adanya faktor yang 

membuat kegiatan pembelian itu terjadi, seperti kebutuhan pembeli untuk mendapat 

produk dengan kualitas dan kuantitas yang tersedia dengan waktu yang dibutuhkan 

dan harga yang berlaku saat itu. 

 

3.5. Stok 

Stock opname, stok opname diperlukan setiap akhir bulan sebagai bagian 

dari control barang digudang dan mengetahui selisih persediaan fisik dengan 

persediaan di kartu stok. Pembuatan kartu stok penting untuk melakukan stok 

opname setiap akhir bulan karena jika tidak adanya kartu stok maka aktifitas 

perhitungan stok opname akan sulit (Prasetyo et al., 2015).  Stok juga dapat diatur 

dengan menggunakan manajemen stok 
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3.6. Manajemen Stok 

Pandangan klasik tentang manajemen, pada umumnya dikatakan sebagai 

pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, mempersiapkan 

generasi untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa mendatang.Kedua, 

mentransfer pengetahuan sesuai dengan peranan yang diharapkan. Ketiga, 

mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan organisasi 

sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup organisasi dan budayanya (Nur, 2017). 

Jadi manajemen stok dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen untuk 

mengatur persediaan atau stok yang akan diproduksi atau dijual agar tidak habis 

serta untuk mengatur keluar masuk barang. Manajemen pergudangan ditujukan 

untuk menangani dan mengendalikan material didalam didalam gudang.  

Manajemen pergudangan menangani pekerjaan utama dari sebuah gudang seperti 

manajemen penyimpanan, pemrosesan pesanan, keluar dan masuknya barang, 

pengambilan stok, pemeriksaan dan pengisian ulan
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Metode yang digunakan untuk melakukan rancang bangun ini adalah 

Waterfall. Dengan langkah langkah penelitian yang digambarkan seperti gambar 

4.1 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.1 Langkah Langkah Penelitian 

 

4.1. Analisis Kebutuhan 

 

4.1.1. Observasi 

Tahap observasi adalah tahap dimana dilakukannya pengamatan terhadap 

sebuah obyek perusahaan yang kemudian didapatkan informasi untuk dilakukan 

penelitian.  Tahap observasi berfokus pada kebutuhan informasi tentang proses 

bisnis yang ada di CV. Bintang Surya terutama tentang kebutuhan informasi tentang 

keluar masuk barang dan perhitungan stok.   Observasi dilakukan dengan beberapa 

hal yaitu : 
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1. Melakukan observasi jalannya proses bisnis yang ada di perusahaan sehingga 

didapatkan data data apa saja yang dibutuhkan untuk dibuatnya sebuah aplikasi. 

2. Mempelajari cara perhitungan stok secara manual agar bisa digunakan untuk 

membuat sistem perhitungan otomatis yang memudahkan owner dalam 

menghitung stok produk. 

3. Hasil observasi yang telah didapat di CV. Bintang Surya berupa proses bisnis 

yang kemudian digambarkan melalui diagram BPMN. 

 

4.1.2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi lebih detail tentang 

proses bisnis serta hasil luaran dari aplikasi manajemen gudang ini.  Adapun hasil 

wawancara adalah tabel 4.1 seperti dibawah ini. 

 

Tabel  4.1 Tabel Hasil Wawancara 

No. Pertanyaan Narasumber 

1.  CV. Bintang Surya ini 

bergerak di bidang apa? 

CV. Bintang Surya bergerak di bidang 

distributor yang bekerja sama dengan 

Unilever. 

2.  Apakah ada sistem yang 

membantu proses bisnis 

disini? 

Belum ada sistem yang membantu 

proses bisnis di CV.  Bintang Surya ini. 

3.  Siapa yang bertanggung 

jawab atas transaksi 

penjualan dan 

pembelian? 

Owner yang bertanggung jawab penuh 

untuk melakukan transaksi penjualan 

dan pembelian, kecuali bagian 

pengiriman di handle oleh driver. 

4.  Apakah ada kendala 

ketika melakukan 

transaksi? 

Transaksi penjualan dan pembelian 

tidak pernah mengalami kendala yang 

signifikan. 

5.  Apakah ada kendala 

ketika melakukan 

perhitungan stok 

gudang? 

Perhitungan stok di gudang yang masih 

manual menyebabkan kendala seperti 

miskomunikasi dengan pelanggan 

tentang jumlah stok di gudang 

sehingga menyebabkan pelanggan 

salah pesan jumlah produk. 
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Dari wawancara diatas owner meminta untuk melakukan pembuatan 

aplikasi untuk mengelola stok dan mengelola pengeluaran dan pemasukan barang. 

 

4.1.3. Analisis Proses Bisnis 

Dalam penggambaran proses bisnis menggunakan diagram Business 

Process Model Notation.  Adapun proses bisnis digambarakan oleh gambar 4.2 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 Proses Bisnis Pembelian 

 

Proses bisnis dimulai ketika owner memerlukan tambahan stok dari 

supplier degan melakukan pembelian dari supplier.  Owner melakukan pesanan ke 

supplier untuk melakukan pembelian, kemudian supplier membuat faktur 

pembelian kemudian supplier menyiapkan pesanan dari owner.  Supplier 

melakukan pengiriman barang ke owner dan kemudian dilakukan pengecekan 

produk yang telah di pesan berdasarkan faktur yang telah dibuat oleh supplier.  

Owner melakukan pembayaran yang biasa melalui tunai, cek yang diserahkan 

kepada bagian pengiriman yang datang ke gudang dan bisa juga melakukan transfer 
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melalui bank.  Semua proses ini berakhir ketika supplier telah menerima konfirmasi 

pembayaran telah berhasil. 

 

 

Gambar 4.3 Proses Bisnis Penjualan 

 

Proses bisnis penjualan digambarkan oleh BMPN pada gambar 4.3 diatas.  

Pelanggan melakukan pemesanan produk ke owner kemudian owner melakukan 

pengecekan stok ketersediaan, jika stok produk habis maka owner akan 

menginformasikan bahwa barang habis dan harus melakukan pemesanan ulang, jika 

stok masih tersedia maka owner membuat nota penjualan untuk dilakukan loading 

barang di gudang untuk dikirim.  Bagian pengiriman atau delivery untuk dilakukan 

pengiriman.  Ketika barang sudah sampai di pelanggan maka pelanggan akan 

melakukan pengecekan barang, ketika barang sudah sesuai dengan nota, maka 

pelanggan melakukan pembayaran.  Proses penjualan selesai jika pembayaran 

sudah diterima oleh owner. 
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4.1.4. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak CV. 

Bintang Surya, ditemukan masalah serta dampak dan solusi yang ditawarkan.  

Adapun tabel identifikasi masalah digambarkan dengan tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

Tabel  4.2 Tabel Identifikasi Masalah 

No. Masalah Dampak Solusi 

1.  Tidak adanya 

sebuah aplikasi 

yang digunakan 

untuk mengelola 

stok di gudang. 

Pengecekan stok 

terkadang masih kurang 

teliti dan bisa ditemukan 

masalah yang dapat 

berujung pada 

terlambatnya proses 

pengiriman.  Terlalu 

banyak buku stok 

sehingga menyulitkan 

pencatatan ketika 

melakukan penulisan 

laporan. 

Membuat aplikasi 

untuk melakukan 

pencatatan 

banyaknya stok 

dan pencatatan 

penjualan dan 

pembelian produk 

di gudang. 

2.  Tidak adanya 

sistem yang 

digunakan untuk  

melakukan 

pencatatan produk 

yang terjual dan 

terbeli. 

 

 

4.1.5. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi. Tabel Analisis kebutuhan dituliskan oleh 

tabel 4.3 berikut ini. 
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Tabel  4.3 Tabel Analisis Kebutuhan Pengguna 

No. Pengguna Uraian Tugas 
Kebutuhan 

Data Informasi 

1. 1. Bagian Gudang 

Pengelolaan Stok 

Data 

Jumlah 

Stok di 

Gudang 

Informasi 

Faktur 

Pembelian dan 

Penjualan 

Membuat Kartu 

Stok 

Data Stok 

di Gudang 

- 

Pencatatan Data 

Barang 

Data 

Barang 

- 

2.  Bagian Penjualan 

Pencatatan 

Penjualan 

Produk 

- 

Informasi 

Faktur 

Penjualan 

Membuat 

Laporan 

Penjualan 

Data 

Penjualan 

Informasi 

Faktur 

Penjualan 

Membuat Nota 

Penjualan 

Data 

Penjualan 

- 

3.  Bagian Pembelian Pencatatan 

Pembelian 

Produk 

- 

Informasi 

Faktur 

Pembelian 

Membuat 

Laporan 

Pembelian 

Data 

Penjualan 

Informasi 

Faktur 

Pembelian 

 

 

4.2. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dijelaskan terkait usulan sistem dari Aplikasi Manajemen 

Gudang di CV. Bintang Surya.  Adapun penyusunan rancangan sistem sebagai 

usulan Aplikasi Manajemen Gudang di CV.  Bintang Surya adalah sebagai berikut 

ini. 
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4.2.1. Diagram IPO 

Diagram IPO digunakan untuk menganalisis input data, proses serta output 

yang dihasilkan oleh aplikasi seperti yang digambarkan pada gambar 4.4 dibawah 

ini. 

 

 

Gambar 4.4. Diagram IPO 

 

Penjelasan dari diagram IPO diatas adalah sebagai berikut : 

1. Input 

a. Data Produk 

Merupakan data dari produk yang menyangkut nama produk, harga 

produk, jumlah stok dari produk, serta deskripsi produk. 

b. Data Penjualan 
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Merupakan nota transaksi penjualan yang dibuat ketika terjadi transaksi 

penjualan. Berisi data tanggal penjualan produk, customer yang membeli produk 

dan produk apa yang dibeli. 

c. Data Pembelian 

Merupakan nota transaksi pembelian yang dibuat ketika terjadi transaksi 

pembelian. Data – data berupa produk yang dibeli, tanggal pembelian produk, dan 

supplier tempat produk dibeli. 

d. Data Satuan Barang 

Merupakan data satuan barang yang berupa kilogram(kg) ,lusin, karton. 

Data – data satuan barang berupa data satuan barang untuk mengisi data produk 

barang seperti satuan kilogram, karton, lusin, dan lain sebagainya. 

e. Data Kategori Barang 

Merupakan data kategori barang yang berupa kategori makanan, 

minuman, sabun, dan lain lain. Berisi data tentang kategori barang yang ada di 

gudang. 

f. Data Customer 

Merupakan data Customer yang melakukan pembelian barang yang berisi 

data diri Customer. Berisi data data pribadi customer seperti nama, alamat, no hp. 

g. Data Supplier 

Merupakan data supplier yang menjual barang ke CV. Bintang Surya. 

Berisi data supplier seperti nama supplier, alamat, no telp, dan lain lain. 

2. Proses 

a. Maintenance  Data Produk 
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Proses input dan update data produk ketika ada data produk yang berubah 

maupun ketika ada data produk baru yang harus di masukan. 

b. Pencatatan Transaksi Penjualan 

Pencatatan transaksi penjualan yang berdasarkan data penjualan. 

Pencatatan dimaksudkan untuk memasukan data data penjualan ke database. 

c. Pencatatan Transaksi Pembelian 

Pencatatan transaksi pembelian berdasarkan data data pembelian. 

Pencatatan dimaksudkan untuk memasukan data data pembeliann ke database. 

d. Perhitungan Stok 

Proses perhitungan stok dengan cara mengurangi atau menambah jumlah 

stok awal dengan Transaksi penjualan atau pembelian. Perhitungan stok juga 

digunakan untuk menghitung pada penyesuaian stok 

e. Maintenance  Data Satuan Produk 

Proses input dan update data satuan produk ketika ada data satuan produk 

yang berubah maupun ketika ada data satuan produk baru yang harus di masukan. 

Data data ini kemudian akan di simpan ke dalam database 

f. Maintenance  Data Kategori Produk 

Proses input dan update kategori produk untuk kemudian di proses 

menjadi master kategori produk. Data data ini kemudian akan di simpan ke dalam 

database 

g. Maintenance  Data Customer 

Proses input dan update data customer data diri customer sehingga akan 

menjadi master customer yang digunakan untuk pencatatan transaksi penjualan. 

Data data ini kemudian akan di simpan ke dalam database 
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h. Maintenance  Data Supplier 

Proses input dan update dari data supplier yang sehingga akan menjadi 

master supplier yang kemudian digunakan untuk melakukan pencatatan tranksaksi 

pembelian. Data data ini kemudian akan di simpan ke dalam database 

i. Penyesuaian Stok 

Proses penyesuaian stok yang berupa pengurangan atau penambahan stok 

ditinjau dari perbedaan stok yang ada di gudang dan di aplikasi. Dilakukan untuk 

melakukan penyesuaian. 

j. Pembuatan Kartu Stok 

Pembuatan kartu stok untuk melakukan pengecekan perbedaan stok yang 

ada di aplikasi dan di gudang. Kartu stok ini kemudian digunakan untuk mengecek 

aliran stok yang ada digudang. 

3. Output 

a. Master Produk 

Merupakan master produk yang digunakan untuk menampung nama 

produk, harga produk, jumlah stok produk serta deskripsi produk. barang terjual 

dan barang terbeli. 

b. Laporan Penjualan 

Daftar dari semua  transaksi penjualan yang terjadi saat transaksi 

penjualan. Daftar ini diambil dari database yang kemudian ditampilkan. 

c. Laporan Pembelian 

Daftar dari semua transaksi pembelian yang terjadi saat terjadi transaksi 

pembelian. Daftar ini diambil dari database yang kemudian ditampilkan. 

d. Daftar Stok Produk 
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Merupakan daftar produk beserta dengan stoknya. Daftar ini diambil dari 

database yang kemudian ditampilkan. 

e. Master Satuan Barang 

Merupakan master satuan produk yang digunakan untuk menampung kode 

satuan, nama satuan.  Digunakan untuk menampilkan data satuan barang 

f.  Master Kategori Barang 

Merupakan master kategori barang yang digunakan untuk menampung 

kode kategori dan nama kategori. Digunakan untuk menampilkan data kategori 

barang 

g. Master Customer 

Merupakan master customer yang digunakan untuk menampung kode 

Customer, nama Customer, Tanggal Daftar, No. Handphone, Alamat, Keterangan. 

Digunakan saat transaksai penjualan. 

h. Master Supplier 

Merupakan master supplier yang digunakan untuk menampung kode 

supplier, nama supplier, Tanggal Daftar, No. Handphone, Alamat, Keterangan. 

Data master ini akan digunakan saat ada transaksi pembelian. 

i. Kartu Stok 

Laporan yang menunjukan stok yang ada di aplikasi untuk digunakan 

sebagai stok opname agar dapat mengetahui perbedaan stok di aplikasi dan di 

gudang. Kartu stok akan digunakan untuk menghitung stok serta mengecek aliran 

stok. 
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4.2.2. Use Case Bussiness 

Setiap sistem membutuhkan proses bisnis yang nantinya akan berjalan di 

dalamnya sebagai dasar.  Use case bisnis digunakan untuk menggambarkan proses 

bisnis yang berjalan seperti pada gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5. Diagram Use Case Bussiness 

 

Pada gambar 4.5 diatas adalah bentuk use case bisnis yang 

menggambarkan pihak – pihak stakeholder dan juga aktivitas bisnis yang dilakukan 

di CV. Bintang Surya. Tanda panah menunjukan aktivitas bisnis itu dilakukan oleh 

siapa dan diterima oleh siapa dan hasilnya nanti seperti laporan / daftar / sebagainya. 

Terdapat 7 aktivitas bisnis utama yang terjadi yaitu, maintenance data barang, 

mencetak kartu stok, pengelolaan stok, maintenance data supplier, pencatatan 

pembelian, maintenance data customer,pencatatan penjualan. Kemudian terdapat 

juga 4 stakeholder yang terkait dengan sistem yaitu owner, bagian penjualan, 

bagian pembelian dan bagian gudang. 
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4.2.3. Activity Diagram 

Dalam sebuah sistem pastinya akan terjadi suatu aktivitas/diperlukannya 

aktivitas agar sebuah sistem berjalan dengan baik dan benar. Untuk 

menggambarkan aktivitas tersebut maka digunakanlah activity diagram untuk 

mempresentasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh sistem  nantinya. 

A. Maintenance Data Barang 

 

 

Gambar 4.6. Activity Diagram Maintenace Data Barang 

 

Pada gambar 4.6 menggambarkan aktivitas pengelolaan data barang yang 

dilakukan oleh bagian gudang. Aktivitas dimulai dengan menampilkan data barang 
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[Lama] yang telah ada di database.  Ketika ada data barang baru maka bagian 

gudang akan melakukan input data barang [Baru] untuk kemudian disimpan ke 

database, jika ada update data barang maka bagian gudang akan melakukan update 

data barang [Update] kemudian disimpan ke dalam database oleh sistem. 

B. Maintenance Data Supplier 

 

 

Gambar 4.7. Activity Diagram Maintenance Data Supplier 

 

Pada gambar 4.7 digambarkan aktivitas maintenance data supplier yang 

dimulai ketika bagian pembelian menampilkan daftar supplier dari data 

supplier[Lama].  Ketika bagian pembelian ingin menambah data supplier baru 

ketika ada supplier baru yang ingin bertransaksi maka, bagian pembelian 

melakukan input data supplier [Baru] dan kemudian dapat disimpan ke database. 
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Ketika ada data supplier yang berubah maka bagian pembelian bisa melakukan 

update data supplier [Update] untuk kemudian disimpan agar data supplier berubah. 

C. Maintenance Data Customer 

 

 

Gambar 4.8. Activity Diagram Maintenance Data Customer 

 

Pada gambar 4.8 digambarkan aktivitas maintenance data customer yang 

dimulai ketika bagian penjualan menampilkan daftar dari data customer [Lama] .  

Ketika bagian penjualan  ingin menambah data customer baru ketika ada customer 

baru yang ingin bertransaksi maka, bagian penjualan melakukan input data 

customer [Baru] dan kemudian dapat disimpan ke database. Ketika ada data 

supplier yang berubah maka bagian pembelian bisa melakukan update data 

customer [Update] untuk kemudian disimpan agar data customer berubah. 
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D. Pencatatan Pembelian 

 

 

Gambar 4.9. Activity Diagram Pencatatan Pembelian 

 

Pada gambar 4.9 digambarkan aktivitas pencatatan pembelian ketika 

terjadi transaksi pembelian. Aktivitas dimulai ketika adanya tranksaksi pembelian 

yang berlangsung, bagian pembelian memilih supplier dari data supplier [Lama] 

yang berisi data supplier yang telah ada di database kemudian bagian penjualan 

memilih barang yang berasal dari data barang [Lama] yang berisi data barang yang 

telah ada di database. Bagian penjualan lalu memasukan jumlah barang, ketika 

sudah selesai maka bagian penjualan menyimpan data pembelian [Baru] yang berisi 

data yang telah dimasukan tadi ke dalam database.  Data tersebut kemudian dapat 

dilihat dalam bentuk daftar pembelian yang kemudian dapat dicetak oleh owner 

sebagai laporan pembelian. 
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E. Pencatatan Penjualan 

 

 

Gambar 4.10. Activity Diagram Pencatatan Penjualan 

 

Pada gambar 4.10 di gambarkan aktivitas dalam pencatatan penjualan 

ketika ada transaksi penjualan yang terjadi.  Aktivitas dimulai ketika ada tranksaksi 

penjualan yang terjadi.  Bagian penjualan memilih customer yang sedang 

bertransaksi dari data customer [Lama] yang telah ada di database. Kemudian 

bagian penjualan memilih barang yang diambil dari data barang [Lama] yang sudah 

ada di database, kemudian memasukan jumlah barang yang akan dibeli. Jika sudah 

maka bagian penjualan akan memasukan jumlah pembayaran lalu menyimpan data 

penjualan [Baru] ke dalam database, ketika menyimpan data penjualan [Baru] 

sistem akan otomatis mencetak nota penjualan untuk diberikan kepada customer 
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dan owner bisa melihat daftar penjualan yang telah terjadi sehingga owner dapat 

melihat daftar penjualan serta dapat mencetak laporan penjualan tadi. 

F. Pengelolaan Stok 

 

 

Gambar 4.11. Actvity Diagram Pengelolaan Stok 

 

Pada gambar 4.11 di gambarkan aktivitas dalam pengelolaan stok pertama 

kali ketika dilakukan implementasi aplikasi untuk menyesuaikan stok di aplikasi 

dengan stok di gudang atau untuk melakukan koreksi stok ketika ada perbedaan 

jumlah stok di aplikasi dan gudang. Aktivitas pengelolaan stok dimulai ketika 

bagian gudang menampilkan form penyesuaian stok berdasarkan data stok [Lama] 

, lalu ketika bagian gudang sudah memastikan bahwa stok gudang sudah sama 

dengan stok di aplikasi maka bagian gudang akan menyimpan data  ke database. 
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G. Mencetak Kartu Stok 

 

 

Gambar 4.12. Activity Diagram Mencetak Kartu Stok 

 

Pada gambar 4.12 di gambarkan aktivitas ketika mencetak kartu stok untuk 

membantu mengecek persediaan barang di gudang. Aktivitas ini dimulai ketika 

bagian gudang menampilkan data stok [ Lama]  yang telah ada di database lalu 

bagian gudang mencetak kartu stok berdasarkan data stok [Lama]  yang telah ada 

di database. 
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4.2.4. Use Case Sistem 

 

 

Gambar 4.13. Use Case Sistem 

 

Pada gambar 4.13 digambarkan use case sistem terdapat aktifitas baru 

yang muncul untuk menyesuaikan hasil dari activity diagram sebelumnya agar 

sesuai dengan sistem nantinya.  Penambahan tersebut adalah proses login, dimana 

proses login tersebut dijadikan sebagai acuan untuk dapat melakukan proses – 

proses lainya seperti maintenance data barang, maintenance data supplier, 

maintenance data customer, pencatatan pembelian, pencatatan penjualan, 

pengelolaan stok dan mencetak kartu stok.  Kemudian adanya aktivitas baru seperti 

mencetak laporan penjualan dan mencetak nota penjualan yang termasuk di dalam  

aktivitas pencatatan penjualan. Kemudian adanya aktifitas baru seperti mencetak 

laporan pembelian yang juga termasuk dalam aktifitas pencatatan pembelian. 
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4.2.5. Flow Of Event 

Berdasarkan penjelasan use case sistem sebelumnya, maka dapat dibuat 

kebutuhan fungsional dari setiap fungsi di dalam sistem. Berikut ini adalah tabel 

fungsional dari fungsi yang ada di sistem. 

A. Maintenance Data Barang 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsional maintenance data barang secara rinci. Tabel fungsional 

maintenance data barang dituliskan di tabel 4.4. 

 

Tabel  4.4 Tabel Fungsional Maintenance Data Barang 

Nama Fungsi Maintenance  Data Barang 

Pengguna Bagian Gudang 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pengelolaan data 

barang yang mencakup penambahan data barang dan update 

data barang 

Kondisi 

Awal 

Data barang kosong atau data barang perlu dilakukan update 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menampilkan Daftar Barang 

Pengguna memilih menu 

barang 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data barang dan 

tambah barang 

Pengguna memilih menu 

data barang 

Sistem akan menampilkan daftar 

barang 

Menambah Data Barang 

Pengguna memilih menu 

barang 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data barang dan 

tambah barang 

Pengguna memilih 

tambah barang 

Sistem akan menampilkan form 

tambah data barang 

Pengguna mengisi form 

sesuai dengan data 

barang yang akan 

diinputkan lalu menekan 

tombol simpan untuk 

menyimpan data barang 

yang baru 

Sistem akan menyimpan data 

barang telah diinput ke database 

 Update Data Barang 
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Pengguna memilih menu 

barang 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data barang dan 

tambah barang 

Pengguna memilih menu 

data barang 

Sistem akan menampilkan daftar 

barang 

Pengguna menekan 

tombol edit 

Sistem akan menampikan form 

update data barang 

Pengguna mengisi ulang 

form data barang untuk 

melakukan update data 

lalu menekan tombol 

simpan untuk 

menyimpan data barang 

yang telah di update 

Sistem akan menyimpan data 

barang telah diupdate ke 

database 

Kondisi 

Akhir 

Data barang bertambah / berubah karena terjadi proses insert 

dan update. Fungsi ini memiliki hasil akhir yaitu daftar 

barang yang baru atau terupdate 

 

 

B. Maintenance Data Supplier 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsional maintenance data supplier secara rinci. Tabel fungsional 

maintenance data supplier dituliskan di tabel 4.5. 

 

Tabel  4.5. Tabel Fungsional Maintenance Data Supplier 

Nama 

Fungsi 

Maintenance  Data Supplier 

Pengguna Bagian Pembelian 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pengelolaan data 

supplier yang mencakup penambahan data supplier dan 

update data supplier 

Kondisi 

Awal 

Data supplier kosong atau data kategori perlu dilakukan 

update 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menampilkan Daftar Supplier 

Pengguna memilih 

menu supplier 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data supplier dan 

tambah supplier 

Pengguna memilih 

menu data supplier 

Sistem akan menampilkan daftar 

supplier 

Menambah Data Supplier 
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Pengguna memilih 

menu supplier 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data supplier dan 

tambah supplier 

Pengguna memilih 

tambah supplier 

Sistem akan menampilkan form 

tambah data supplier 

Pengguna mengisi form 

sesuai dengan data 

supplier yang akan 

diinputkan lalu 

menekan tombol 

simpan untuk 

menyimpan data 

supplier  yang baru 

Sistem akan menyimpan data 

supplier telah diinput ke database 

 Update Data Supplier 

Pengguna memilih 

menu supplier 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data supplier dan 

tambah supplier 

Pengguna memilih 

menu data supplier 

Sistem akan menampilkan daftar 

supplier 

Pengguna menekan 

tombol edit 

Sistem akan menampikan form 

update data supplier 

Pengguna mengisi 

ulang form data suplier 

untuk melakukan 

update data lalu 

menekan tombol 

simpan untuk 

menyimpan data 

supplier yang telah di 

update 

Sistem akan menyimpan data 

supplier telah diupdate ke 

database 

Kondisi 

Akhir 

Data supplier bertambah / berubah karena terjadi proses 

insert dan update. Fungsi ini memiliki hasil akhir yaitu daftar 

supplier yang baru atau terupdate 
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D. Maintenance Data Customer 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsional maintenance data customer secara rinci. Tabel fungsional 

maintenance data customer dituliskan di tabel 4.6. 

 

Tabel  4.6. Tabel Fungsional Maintenance Data Customer 

Nama 

Fungsi 

Maintenance  Data Customer 

Pengguna Bagian Penjualan 

Deskripsi Fungsi ini memiliki tujuan yaitu melakukan pengelolaan data 

Customer yang mencakup penambahan data Customer dan 

update data Customer dan hapus 

Kondisi 

Awal 

Data Customer kosong atau data Customer perlu dilakukan 

update dan hapus  

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menampilkan Daftar Customer 

Pengguna memilih menu 

Customer 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data Customer dan 

tambah Customer 

Pengguna memilih menu 

data Customer 

Sistem akan menampilkan daftar 

Customer 

Menambah Data Customer 

Pengguna memilih menu 

Customer 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data Customer dan 

tambah Customer 

Pengguna memilih 

tambah Customer 

Sistem akan menampilkan form 

tambah data Customer 

Pengguna mengisi form 

sesuai dengan data 

customer yang akan 

diinputkan lalu menekan 

tombol simpan untuk 

menyimpan data 

customer yang baru 

Sistem akan menyimpan data 

Customer telah diinput ke 

database 

 Update Data Customer 

Pengguna memilih menu 

Customer 

Sistem akan memberi dua sub 

menu yaitu data Customer dan 

tambah Customer 

Pengguna memilih menu 

data Customer 

Sistem akan menampilkan daftar 

Customer 

Pengguna menekan 

tombol edit 

Sistem akan menampikan form 

update data Customer 
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Pengguna mengisi ulang 

form data customer untuk 

melakukan update data 

lalu menekan tombol 

simpan untuk 

menyimpan data 

customer yang telah di 

update 

Sistem akan menyimpan data 

Customer telah diupdate ke 

database 

Kondisi 

Akhir 

Data Customer bertambah / berubah karena terjadi proses 

insert dan update. Fungsi ini memiliki hasil akhir yaitu daftar 

customer yang baru atau terupdate 

 

E. Pencatatan Penjualan 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsi pencatatan transaksi penjualan secara rinci. Tabel fungsional 

pencatatan transaksi penjualan dituliskan di tabel 4.7. 

 

Tabel  4.7. Tabel Fungsional Pencatatan Transaksi Penjualan 

Nama 

Fungsi 

Pencatatan Transaksi Penjualan 

Pengguna Bagian Penjualan 

Deskripsi Fungsi untuk mencatat Transaksi pembelian yang terjadi saat 

melakukan penjualan 

Kondisi 

Awal 

Data Transaksi penjualan masih belum terisi 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mencatat Transaksi Penjualan 

Pengguna memilih menu 

Transaksi Penjualan 

Sistem akan menampilkan form 

untuk melakukan pencatatan 

Transaksi penjualan 

Pengguna mengisi form 

dengan data data 

tranksaksi penjualan 

kemudian klik simpan 

untuk menyimpan data 

tranksaksi penjualan dan 

mencetak nota penjualan. 

Sistem akan menyimpan data 

Transaksi penjualan ke database 

Mencetak Laporan Penjualan 

Pengguna memilih menu 

laporan 

Sistem menampilkan dua menu, 

transaksi jual dan transaksi beli 
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Pengguna memilih menu 

transaksi jual 

Sistem akan menampilkan daftar 

penjualan 

 Pengguna klik tombol 

print laporan 

Sistem akan mencetak laporan 

penjualan 

Kondisi 

Akhir 

Data Transaksi penjualan bertambah karena dilakukan 

pencatatan. Daftar transaksi penjualan akan bertambah. 

 

 

F. Pencatatan Pembelian 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsional transaksi pembelian secara rinci. Tabel fungsional transaksi 

pembelian dituliskan di tabel 4.8. 

 

Tabel  4.8. Tabel Fungsional Transaksi Pembelian 

Nama 

Fungsi 

Pencatatan Transaksi Pembelian 

Pengguna Bagian Pembelian 

Deskripsi Fungsi untuk mencatat Transaksi pembelian yang terjadi saat 

melakukan pembelian 

Kondisi 

Awal 

Data Transaksi pembelian masih belum terisi 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mencatat Transaksi Pembelian 

Pengguna memilih menu 

Transaksi Pembelian 

Sistem akan menampilkan form 

untuk melakukan pencatatan 

Transaksi pembelian 

Pengguna mengisi form 

dengan data tranksaksi 

pembelian dan memilih 

tombol simpan untuk 

menyimpan data 

tranksaksi pembelian 

Sistem akan menyimpan data 

Transaksi pembelian ke database 

Mencetak Laporan Pembelian 

Pengguna memilih menu 

laporan 

Sistem menampilkan dua menu, 

transaksi jual dan transaksi beli 

Pengguna memilih menu 

transaksi jual 

Sistem akan menampilkan daftar 

penjualan 

Kondisi 

Akhir 

Data Transaksi pembelian bertambah karena dilakukan 

pencatatan. Daftar transaksi penjualan akan bertambah. 
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G. Pengelolaan Stok 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsional pengelolaan stok secara rinci. Tabel fungsional pengelolaan stok 

dituliskan di tabel 4.9. 

 

Tabel  4.9. Tabel Fungsional Pengelolaan Jumlah Stok 

Nama 

Fungsi 

Pengelolaan Jumlah Stok 

Pengguna Bagian Gudang 

Deskripsi Fungsi untuk mengelola jumlah stok seperti mengetahui 

jumlah stok saat ini, melakukan penyesuaian jumlah stok 

Kondisi 

Awal 

Data stok masih belum berganti  

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Menampilkan Jumlah Stok 

Pengguna memilih menu 

Stok 

Sistem akan menampilkan dua 

sub menu, Stok dan Penyesuaian 

Stok 

Pengguna memilih menu 

Data Stok 

Sistem akan menampilkan menu 

jumlah stok saat ini 

Menyesuaikan Jumlah Stok 

Pengguna memilih menu 

Stok 

Sistem akan menampilkan dua 

sub menu, Stok dan Penyesuaian 

Stok 

Pengguna memilih menu 

penyesuaian stok 

Sistem akan menampilkan form 

untuk melakukan penyesuaian 

stok 

Pengguna melakukan 

penyesuaian stok seperti 

menambah jumlah stok 

atau mengurangi jumlah 

stok untuk menyesuaikan 

dengan jumlah di gudang 

lalu pengguna memilih 

tombol simpan untuk 

menyimpan perubahan 

Sistem mengubah data stok 

sesuai dengan penyesuaian yang 

telah dilakukan 

Kondisi 

Akhir 

Data stok berubah jika melakukan penyesuaian stok 
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H. Mencetak Kartu Stok 

Dari use case sistem yang sudah dibuat diatas maka kebutuhan fungsional 

untuk fungsional mencetak kartu stok secara rinci. Tabel fungsional mencetak kartu 

stok dituliskan di tabel 4.10. 

 

Tabel  4.10 Tabel Fungsional Mencetak Kartu Stok 

Nama 

Fungsi 

Mencetak Kartu Stok 

Pengguna Bagian Gudang 

Deskripsi Fungsi ini untuk mencetak kartu stok untuk mengecek stok di 

gudang dan stok di aplikasi untuk melakukan pengelolaan 

stok 

Kondisi 

Awal 

Kartu stok belum di cetak 

Alur 

Normal 

Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Mencetak Kartu Stok 

Pengguna memilih menu 

stok 

Sistem akan menampilkan menu 

penyesuaian stok dan data stok 

Pengguna memilih menu 

stok 

Sistem akan menampilkan data 

stok 

Pengguna menekan 

tombol cetak data 

Sistem akan mencetak kartu stok 

untuk mengecek stok di gudang 

dan stok di aplikasi jika ada 

perbedaan 

Kondisi 

Akhir 

Kartu stok telah dicetak dalam bentuk pdf ataupun excel 

 

 

I. Kebutuhan Non Fungsional 

Selain kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh sistem seperti diatas, 

sistem juga membutuhkan kebutuhan lain seperti keamanan, desain, dan hal lainnya 

yang berhubungan dengan perancangan.  Kebutuhan non fungsional akan 

dijelaskan pada tabel 4.11 dibawah ini. 
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Tabel  4.11. Tabel Kebutuhan Non Fungsional 

No. Kriteria Kebutuhan Non – Fungsional  

1.  Keamanan Adanya sistem login untuk menjaga keamanan aplikasi 

sehingga tidak semua orang dapat langsung membuka 

aplikasi 

2.  Usability Pemberian hak akses khusus ke setiap pengguna, 

sehingga tidak semua orang bisa menggunakan semua 

fitur di aplikasi 

3.  Desain Adanya penyesuaian desain untuk memudahkan 

pengguna yang masih awam dengan bisa dengan mudah 

paham cara pengoperasian aplikasi 

 

 

4.2.6. Sequence Diagram 

A. Sequence Diagram Maintenance Data Barang 

 

 

Gambar 4.14. Sequence Diagram Maintenance Data Barang 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional maintenance 

data barang seperti pada gambar 4.14. 

B. Sequence Diagram Maintenance Data Supplier 
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Gambar 4.15. Sequence Diagram Maintenance Data Supplier 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional maintenance 

data supplier seperti pada gambar 4.15. 

C. Sequence Diagram Maintenance Data Customer 

 

 

Gambar 4.16. Sequence Diagram Maintenance Data Customer 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional maintenance 

data customer seperti pada gambar 4.16. 

D. Sequence Diagram Pencatatan Penjualan 
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Gambar 4.17. Sequence Diagram Pencatatan Penjualan 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional pencatatan 

penjualan seperti pada gambar 4.17. 

E. Sequence Diagram Pencatatan Pembelian 

 

 

Gambar 4.18. Sequence Diagram Pencatatan Pembelian 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional pencatatan 

pembelian seperti pada gambar 4.18. 

F. Sequence Diagram Pengelolaan Stok 
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Gambar 4.19. Sequence Diagram Pengelolaan Stok 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional pencatatan 

pembelian seperti pada gambar 4.19. 

G. Sequence Diagram Mencetak Kartu Stok 

 

 

Gambar 4.20. Sequence Diagram Mencetak Kartu Stok 

 

Dari flow of event yang telah dibuat sebelumnya maka selanjutnya dapat 

dibuat rancangan sequence diagram. Sequence diagram fungsional mencetak kartu 

stok seperti pada gambar 4.20. 
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4.2.7. Class Diagram 

Berdasarkan analisis dan peracangan sistem yang telah dibuat sebelumnya, 

maka dapat disusun class diagram untuk menggambarkan model sistem. Class 

diagram digambarkan pada gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21. Class Diagram 
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4.2.8. CDM 

Setelah dibuat perancangan diatas maka dapat dibuat conceptual data 

model. Sebagaimana conceptual data model digambarkan pada gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4.22. CDM 

 

4.2.9. PDM 

Setelah dibuat perancangan diatas maka dapat dibuat physical data model. 

Sebagaimana physical data model digambarkan pada gambar 4.23. 

 

 

Gambar 4.23. PDM 

Relationship_23

Relationship_24

Relationship_25

Relationship_22

Relationship_20

Relationship_21

Relationship_19

Relationship_26

Relationship_27

Relationship_18

Relationship_28

Relationship_29

Relationship_30

Relationship_32

Relationship_15

barang

#

o

o

o

o

o

o

o

o

*

kode

nama

hargabeli

hargajual

keterangan

kategori

terjual

terbeli

sisa

satuan

Variable characters (20)

Variable characters (100)

Integer

Integer

Variable characters (200)

Variable characters (20)

Integer

Integer

Integer

Variable characters (30)

bayar

#

o

o

o

o

o

o

*

nota

tglbayar

bayar

total

kembali

keluar

kasir

kodecust

Variable characters (20)

Date

Integer

Integer

Integer

Integer

Variable characters (100)

Variable characters (30)

beli

#

o

o

o

o

o

nota

tglbeli

total

supplier

kasir

keterangan

Variable characters (20)

Date

Integer

Variable characters (20)

Variable characters (100)

Variable characters (200)

customer

#

o

o

o

o

kode

tgldaftar

nama

alamat

nohp

Variable characters (20)

Date

Variable characters (25)

Variable characters (70)

Variable characters (20)

data

o

o

o

o

o

#

nama

tagline

alamat

notelp

signature

no

Variable characters (100)

Variable characters (100)

Variable characters (255)

Variable characters (20)

Variable characters (255)

Integer

jabatan

#

o

kode

nama

Variable characters (20)

Variable characters (20)

kategori

#

o

kode

nama

Variable characters (20)

Variable characters (30)

satuan

#

o

kode

nama

Variable characters (20)

Variable characters (30)

supplier

#

o

o

o

o

kode

tgldaftar

nama

alamat

nohp

Variable characters (20)

Date

Variable characters (25)

Variable characters (70)

Variable characters (20)

transaksibeli

o

o

o

o

nama

harga

jumlah

hargaakhir

Variable characters (100)

Integer

Integer

Integer

transaksimasuk

o

o

o

o

o

o

nama

harga

hargabeli

jumlah

hargaakhir

hargabeliakhir

Variable characters (100)

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

user

#

o

o

o

o

o

o

o

o

userna_me

pa_ssword

nama

alamat

nohp

tgllahir

tglaktif

jabatan

avatar

Variable characters (20)

Variable characters (70)

Variable characters (100)

Variable characters (255)

Variable characters (20)

Date

Date

Variable characters (20)

Variable characters (100)

barang

kode

sat_kode

no

kat_kode

nama

hargabeli

hargajual

keterangan

kategori

terjual

terbeli

sisa

satuan

varchar(20)

varchar(20)

int

varchar(20)

varchar(100)

int

int

varchar(200)

varchar(20)

int

int

int

varchar(30)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk3>

bayar

nota

tglbayar

bayar

total

kembali

keluar

kasir

kodecust

varchar(20)

date

int

int

int

int

varchar(100)

varchar(30)

<pk>

beli

nota

tglbeli

total

supplier

kasir

keterangan

varchar(20)

date

int

varchar(20)

varchar(100)

varchar(200)

<pk>

customer

kode

no

tgldaftar

nama

alamat

nohp

varchar(20)

int

date

varchar(25)

varchar(70)

varchar(20)

<pk>

<fk>

data

nama

tagline

alamat

notelp

signature

no

varchar(100)

varchar(100)

varchar(255)

varchar(20)

varchar(255)

int <pk>

jabatan

kode

userna_me

nama

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

<pk>

<fk>

kategori

kode

nama

varchar(20)

varchar(30)

<pk>

satuan

kode

nama

varchar(20)

varchar(30)

<pk>

supplier

kode

no

tgldaftar

nama

alamat

nohp

varchar(20)

int

date

varchar(25)

varchar(70)

varchar(20)

<pk>

<fk>

transaksibeli

kode

nota

no

nama

harga

jumlah

hargaakhir

varchar(20)

varchar(20)

int

varchar(100)

int

int

int

<fk2>

<fk3>

<fk1>

transaksimasuk

kode

bar_kode

no

nota

nama

harga

hargabeli

jumlah

hargaakhir

hargabeliakhir

varchar(20)

varchar(20)

int

varchar(20)

varchar(100)

int

int

int

int

int

<fk2>

<fk3>

<fk4>

<fk1>

user

userna_me

no

pa_ssword

nama

alamat

nohp

tgllahir

tglaktif

jabatan

avatar

varchar(20)

int

varchar(70)

varchar(100)

varchar(255)

varchar(20)

date

date

varchar(20)

varchar(100)

<pk>

<fk>



45 

 

 

 

 

4.2.10. Desain Input Output 

Desain input output merupakan rancangan atau gambaran dari aplikasi 

yang akan dibuat berupa form untuk memasukan data sebagai input dan output.  

Desain input dan output juga merupakan acuan untuk pembuatan dan pembangunan 

aplikasi. 

A. Desain Input Data Admin 

 

 

Gambar 4.24. Desain Interface Input Form Admin 

 

Gambar 4.24 menjelaskan desain input dari form admin.  Halaman tersebut 

berisikan field input untuk data data admin.  Aksi dari tombol simpan adalah 

menyimpan data admin yang telah di masukan ke dalam database. 
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B. Desain Input Data Barang 

 

 

Gambar 4.25. Desain Interface Input Data Barang 

 

Gambar 4.25 menjelaskan desain input dari form barang.  Halaman 

tersebut berisikan field input untuk data data barang.  Aksi dari tombol simpan 

adalah menyimpan data barang yang telah di masukan ke dalam database. 
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C. Desain Input Data Supplier 

 

 

Gambar 4.26. Desain Interface Input Data Supplier 

 

Gambar 4.26 menjelaskan desain input dari form supplier.  Halaman 

tersebut berisikan field input untuk data data supplier.  Aksi dari tombol simpan 

adalah menyimpan data supplier yang telah di masukan ke dalam database. 

D. Desain Input Data Customer 

 

 

Gambar 4.27. Desain Interface Input Data Customer 
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Gambar 4.27 menjelaskan desain input dari form customer.  Halaman 

tersebut berisikan field input untuk data data customer.  Aksi dari tombol simpan 

adalah menyimpan data customer yang telah di masukan ke dalam database. 

E. Desain Input Data Kategori 

 

 

Gambar 4.28. Desain Interface Input Data Kategori 

 

Gambar 4.28 menjelaskan desain input dari form kategori.  Halaman 

tersebut berisikan field input untuk data data kategori.  Aksi dari tombol simpan 

adalah menyimpan data kategori yang telah di masukan ke dalam database. 
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F. Desain Input Data Satuan 

 

 

Gambar 4.29. Desain Interface Input Data Satuan 

 

Gambar 4.29 menjelaskan desain input dari form satuan.  Halaman tersebut 

berisikan field input untuk data data satuan.  Aksi dari tombol simpan adalah 

menyimpan data satuan yang telah di masukan ke dalam database. 

G. Desain Input Data Pembelian 

 

 

Gambar 4.30. Desain Interface Input Data Pembelian 

 

Gambar 4.30 menjelaskan desain input dari form data pembelian.  

Berisikan combo box barang untuk memilih barang apa yang akan dibeli, kemudian 
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adanya tabel yang menunjukan barang apa saja yang dibeli. Tombol tambah 

berguna untuk menambahkan data barang yang tadi telah di masukan ke dalam 

daftar barang. Combo box supplier berguna untuk memilih data supplier lalu 

tombol simpan untuk menyimpan data penjualan ke database. 

H. Desain Output Data Laporan Pembelian 

 

 

Gambar 4.31. Desain Interface Output Data Laporan Pembelian 

 

Gambar 4.31 menjelaskan desain output data laporan pembelian.  

Menampilkan daftar tabel pembelian yang menunjukan detail setiap pembelian 

yang terjadi. Tombol detail berguna untuk menampilkan detail pembelian berisi 

daftar barang apa saja yang dibeli. 
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I. Desain Input Data Penjualan 

 

 

Gambar 4.32. Desain Interface Input Data Penjualan 

 

Gambar 4.32 menjelaskan desain input dari form data penjualan.  

Berisikan combo box barang untuk memilih barang apa yang akan dibeli, kemudian 

adanya tabel yang menunjukan barang apa saja yang dibeli. Tombol tambah 

berguna untuk menambahkan data barang yang tadi telah di masukan ke dalam 

daftar barang. Combo box customer berguna untuk memilih data customer lalu 

tombol simpan untuk menyimpan data pembelian ke database. Aplikasi akan 

menampilkan nota ketika transaksi penjualan berhasil. 
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J. Desain Output Data Laporan Penjualan 

 

 

Gambar 4.33. Desain Interface Output Data Laporan Penjualan 

 

Gambar 4.33 menjelaskan desain output data laporan penjualan.  

Menampilkan daftar tabel penjualan yang menunjukan detail setiap penjualan yang 

terjadi. Tombol detail berguna untuk menampilkan detail penjualan berisi daftar 

barang apa saja yang dibeli oleh customer. 

K. Desain Output Data Stok 

 

 

Gambar 4.34. Desain Interface Output Data Stok 
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Gambar 4.34 menjelaskan desain output dari data stok. Berisi tabel yang 

berisi tentang data barang beserta stok terjual, stok terbeli, stok tersedia. 

L. Desain Input Jabatan 

 

 

Gambar 4.35. Desain Interface Input Data Jabatan 

 

Gambar 4.35 menjelaskan desain input dari data jabatan yang digunakan 

untuk mengisi data admin. Berisi form untuk mengisi nama jabatan dan daftar 

jabatan yang berisi tombol edit jabatan dan hapus jabatan. 

M. Desain Input Hak Akses 

 

 

Gambar 4.36. Desain Interface Input Hak Akses 
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Gambar 4.36 menjelaskan desain input dari data hak akses untuk setiap 

jabatan yang telah di masukan. Di sebelah kanan terdapat penjelasan input untuk 

menjelaskan setiap hak akses yang bisa di berikan. 

 

4.3. Pengembangan 

Tahap pengembangan ini  merupakan tahap  pembangunan dan pembuatan 

aplikasi dengan cara melakukan pengodean menggunakan bahasa pemrogaman 

PHP dan MySQL sebagai databasenya. 

 

4.3.1. Pembuatan Aplikasi 

Halaman aplikasi login adalah tampilan awal pada aplikasi, berguna untuk 

membedakan login role sesuai dengan kebutuhan aplikasi.  Langkah login adalah 

input username dan password yang telah disediakan oleh admin.  Admin dapat 

login dengan menggunakan username (admin) dan password (admin) untuk 

membuat akun sesuai dengan hak aksesnya. Berikut terdapat tampilan login pada 

gambar 4.37. 

 

 

Gambar 4.37. Halaman Login 
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Pada halaman dashboard terdapat tampilan jumlah supplier, karyawan, 

kategori dan barang serta terdapat menu di sebelah kiri yang berupa menu admin, 

supplier, customer, barang, kategori, satuan, transaksi pembelian, transaksi 

penjualan, stok, laporan dan pengaturan. Selanjutnya pada menu admin terdapat 

tampilan daftar pengguna dengan namanya yang bisa di update dengan cara 

memilih tombol edit di bagian kiri seperti tampilan di gambar 4.38. 

 

 

Gambar 4.38. Tampilan Menu Daftar Admin 

 

Selanjutnya pada menu supplier, pengguna dapat melihat daftar supplier, 

menambah data supplier atau melakukan update pada data supplier. Pengguna 

dapat memilih menu data supplier untuk dapat menampilkan sekaligus dapat 

melakukan edit pada data supplier. Jika pengguna ingin melakukan update dapat 

memilih opsi edit untuk melakukan update data supplier lalu sistem akan 

menampilkan form update. Ketika pengguna ingin menambahkan data supplier 

baru maka dapat memilih menu tambah supplier lalu memasukan data supplier 
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dalam form yang telah disediakan lalu menekan tombol simpan. Berikut adalah 

tampilan menu data supplier pada gambar 4.39. 

 

 

Gambar 4.39. Tampilan Menu Data Supplier 

 

Selanjutnya pada menu customer, pengguna dapat melihat daftar customer 

, menambah data customer atau melakukan update pada data customer. Pengguna 

dapat memilih menu data customer untuk dapat menampilkan sekaligus dapat 

melakukan edit pada data customer. Jika pengguna ingin melakukan update dapat 

memilih opsi edit untuk melakukan update data customer lalu sistem akan 

menampilkan form update. Ketika pengguna ingin menambahkan data customer 

baru maka dapat memilih menu tambah customer lalu memasukan data customer 

dalam form yang telah disediakan lalu menekan tombol simpan. Berikut adalah 

tampilan menu data customer pada gambar 4.40. 
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Gambar 4.40. Tampilan Daftar Customer 

 

Selanjutnya pada menu kategori, pengguna dapat melihat daftar kategori, 

menambah data kategori atau melakukan update pada data kategori. Pengguna 

dapat memilih menu data kategori untuk dapat menampilkan sekaligus dapat 

melakukan edit pada data kategori. Jika pengguna ingin melakukan update dapat 

memilih opsi edit untuk melakukan update data kategori, sistem akan menampilkan 

form update. Ketika pengguna ingin menambahkan data kategori baru maka dapat 

memilih menu tambah kategori lalu memasukan data kategori dalam form yang 

telah disediakan lalu menekan tombol simpan. Berikut adalah tampilan menu data 

kategori pada gambar 4.41. 
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Gambar 4.41. Tampilan Daftar Kategori 

 

Selanjutnya pada menu satuan, pengguna dapat melihat daftar satuan 

menambah data satuan atau melakukan update pada data satuan. Pengguna dapat 

memilih menu data satuan untuk dapat menampilkan sekaligus dapat melakukan 

edit pada data satuan. Jika pengguna ingin melakukan update dapat memilih opsi 

edit untuk melakukan update data satuan, sistem akan menampilkan form update. 

Ketika pengguna ingin menambahkan data satuan baru maka dapat memilih menu 

tambah satuan lalu memasukan data satuan dalam form yang telah disediakan lalu 

menekan tombol simpan.  Berikut adalah tampilan menu data satuan pada gambar 

4.41. 
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Gambar 4.42. Tampilan Menu Daftar Satuan 

 

Selanjutnya pada menu barang, pengguna dapat melihat daftar barang 

menambah data barang atau melakukan update pada data barang. Pengguna dapat 

memilih menu data barang untuk dapat menampilkan sekaligus dapat melakukan 

edit pada data barang. Jika pengguna ingin melakukan update dapat memilih opsi 

edit untuk melakukan update data barang, sistem akan menampilkan form update. 

Ketika pengguna ingin menambahkan data barang baru maka dapat memilih menu 

tambah barang lalu memasukan data barang dalam form yang telah disediakan lalu 

menekan tombol simpan.  Berikut adalah tampilan menu data kategori pada gambar 

4.43 
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Gambar 4.43. Tampilan Daftar Data Barang 

 

Selanjutnya ketika pengguna ingin melakukan pencatatan transaksi 

pembelian maka pengguna dapat memilih menu transaksi pembelian dan sistem 

akan menampilkan tampilan form pembelian. Pengguna dapat memilih barang 

dengan cara memilih tombol kode untuk menampilkan data barang berdasarkan 

kode barangnya, lalu ketika pengguna memilih barang maka akan muncul jumlah 

stok saat ini, harga satuan dan jumlah beli yang dapat diinput dan total akhir. Ketika 

pengguna sudah melakukan input jumlah beli maka pengguna dapat memilih 

tombol tambah untuk menambahkan barang tersebut ke dalam list beli. Lalu 

pengguna memilih supplier dan menyimpan dengan menekan tombol simpan. 

Berikut adalah tampilan pencatatan transaksi pembelian pada gambar  4.44. 
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Gambar 4.44. Tampilan Menu Transaksi Pembelian 

 

Selanjutnya ketika pengguna ingin melakukan pencatatan transaksi 

penjualan maka pengguna dapat memilih menu transaksi penjualan dan sistem akan 

menampilkan tampilan form penjualan. Pengguna dapat memilih barang dengan 

cara memilih tombol kode untuk menampilkan data barang berdasarkan kode 

barangnya, lalu ketika pengguna memilih barang maka akan muncul jumlah stok 

saat ini, harga satuan dan jumlah jual yang bisa diinputkan dan harga akhir. Ketika 

pengguna sudah melakukan input jumlah jual maka pengguna dapat memilih 

tombol tambah untuk menambahkan barang tersebut ke dalam list beli. Lalu 

pengguna memilih customer dan menyimpan dengan menekan tombol simpan dan 

sistem akan mencetak nota penjualan. Berikut adalah tampilan pencatatan transaksi 

penjualan pada gambar  4.45. 
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Gambar 4.45. Tampilan Menu Transaksi Penjualan 

 

Di menu stok terdapat menu stok dan penyesuaian stok yang dimana sub 

menu stok adalah tempat menampilkan daftar stok  yang dapat di dieksport menjadi 

excel sebagai kartu stok dan sub menu penyesuaian stok adalah tempat untuk 

melakukan penyesuaian stok. Berikut adalah tampilan menu stok digambarkan pada 

gambar 4.46. 

 

 

Gambar 4.46. Tampilan Menu Stok 
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Ketika pengguna ingin melakukan penyesuain stok di aplikasi dengan di 

gudang maka dapat menggunakan menu penyesuaian stok.  Pengguna dapat 

memilih sub menu penyesuaian stok di menu stok untuk menampilkan form 

Pengguna dapat memasukan jumlah pembelian atau penjualan sehingga stok dapat 

sesuai di gudang dan di aplikasi lalu menekan tombol simpan untuk menyimpan 

data. Berikut adalah tampilan dari form penyesuaian stok pada gambar 4.47. 

 

 

Gambar 4.47. Tampilan Menu Penyesuaian Stok 

 

Untuk melihat daftar transaksi penjualan dan daftar transaksi pembelian 

pengguna dapat memilih menu laporan yang berisi dua sub menu yaitu Transaksi 

Jual dan Transaksi Beli. Pengguna dapat menekan tombol detail pada daftar 

pembelian atau penjualan untuk melihat informasi yang lebih detail. Pada gambar 

4.48 merupakan tampilan dari menu transaksi penjualan. 
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Gambar 4.48. Tampilan Daftar Transaksi Penjualan 

 

Pengguna dapat menampilkan daftar transaksi pembelian dengan menekan 

menu laporan lalu transaksi beli. Di dalam daftar terdapat detail data pembelian 

untuk melihat detail lebih lengkap dari suatu pembelian. Berikut ini adalah tampilan 

dari menu daftar beli pada gambar 4.49. 

 

 

Gambar 4.49. Tampilan Daftar Transaksi Pembelian 

 

Pada menu pengaturan berisi pengaturan untuk mengatur general setting 

yang di gunakan untuk identitas perusahaan serta untuk identitas perusahaan di nota 

penjualan. Berikut adalah tampilan setting pada gambar 4.50. 
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Gambar 4.50. Tampilan Menu General Setting 

 

Untuk mengatur jabatan yang berguna untuk menentukan jabatan setiap 

pekerja dapat di setting di bagian user setting. Gambaran tampilan user setting 

seperti pada gambar 4.51 

 

 

Gambar 4.51. Tampilan Menu User Setting 

 

Pada menu hak akses pengguna dapat menentukan hak akses yang dapat 

diberikan kepada jabatan yang telah di input di bagian menu user setting. Gambaran 

tampilan hak akses seperti pada gambar 4.52. 



66 

 

 

 

 

Gambar 4.52. Tampilan Menu Hak Akses 

   

4.3.2. Uji Coba Aplikasi 

Setelah aplikasi telah dibuat maka dapat dilakukan uji coba untuk 

memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi utamanya. 

 

Tabel  4.12 Tabel Uji Coba Aplikasi 

No. Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

 Hasil 

Pengujian 

1.  Input Data Admin Melakukan 

input data 

admin 

Dapat 

menyimpan data 

admin 

Gambar 4.38 

(berhasil) 

2.  Input Data 

Supplier 

Melakukan input 

data supplier 

Dapat 

menyimpan data 

supplier 

Gambar 4.49 

(berhasil) 

3.  Input Data 

Customer 

Melakukan input 

data customer 

Dapat 

menyimpan data 

customer 

Gambar 4.40 

(berhasil) 

4.  Input Data Barang Melakukan Input 

dat barang 

Dapat 

menyimpan data 

barang 

Gambar 4.43 

(berhasil) 

5.  Mencatat Data 

Penjualan 

Melakukan 

pencatatan data 

penjualan 

Dapat 

melakukan 

pencatatan data 

penjualan 

Gambar 4.44 

(berhasil) 
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No. Skenario 

Pengujian 

Test Case Hasil Yang 

Diharapkan 

 Hasil 

Pengujian 

6.  Mencatat Data 

Pembelian 

Melakukan 

pencatatan data 

pembelian 

Dapat 

melakukan 

pencatatan data 

pembelian 

Gambar 4.45 

(berhasil) 

7.  Menampilkan Data 

Stok 

Menampilkan 

data stok barang 

Dapat 

menampilkan 

daftar stok 

barang beserta 

dengan stoknya 

Gambar 4.46 

(berhasil) 

8.  Penyesuaian Stok Melakukan 

penyesuaian stok 

barang 

Dapat 

menyesuaikan 

stok barang 

Gambar 4.47 

(berhasil) 

9.  Menampilkan 

Daftar Laporan 

Penjualan 

Menampilkan 

daftar laporan 

penjualan 

Dapat 

menampilkan 

daftar laporan 

penjualan yang 

telah terjadi 

Gambar 4.48 

(berhasil) 

10.  Menampilkan 

Daftar Laporan 

Pembelian 

Menampilkan 

daftar laporan 

pembelian 

Dapat 

menampilkan 

daftar laporan 

pembelian yang 

telah terjadi 

Gambar 4.49 

(berhasil) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa. 

1. Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan langsung pada CV. 

Bintang Surya, aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 

owner CV. Bintang Surya dari pencatatan transaksi penjualan, perhitungan stok dan 

mencetak laporan stok. 

2. Dengan menggunakan aplikasi ini maka dapat memudahkan bagian gudang, 

bagian penjualan dan bagian pembelian untuk mengecek stok serta melakukan 

pencatatan transaksi penjualan serta pembelian. 

3. Dapat menyimpan data transaksi, barang, supplier dan customer sehingga 

resiko kehilangan data lebih kecil. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan aplikasi yang sudah dibuat, maka saran yang dapat diberikan 

adalah pengembangan aplikasi lebih lanjut, untuk dapat menambah fitur seperti 

mencetak surat jalan dan menambahkan fitur jika stok menipis maka akan keluar 

notifikasi. Dibuatnya program dalam fitur android sehingga bisa lebih leluasa dan 

dapat diakses dimana saja. 
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