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Permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan ini adalah 

bagaimana menganalisis dan merancang aplikasi proses bisnis penjualan dan 

pembelian menggunakan Dashboard. Guna mengetahui informasi penjualan 

dan pembelian dengan cepat dan akurat, Metode pengembangan sistem ini 

menggunakan RAD (Rapid Application Developments) dan menggunakan 

metode acrual basic dalam pencatatan akuntansinya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menghasilkan alur proses bisnis penjualan dan pembelian 

menggunakan Dashboard dalam setiap periode akuntansinya,  menampilkan 

informasi yang akan mendukung perusahaan dalam pencatatan akuntansi 

menggunakan acrual basic. 

Jadi hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi yang akan mempermudah 

karyawan dalam membuat laporan dan mengetahui proses bisnis penjualan dan 

pembelian dengan menggunakan dah dalam setiap periode akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

    Proses bisnis merupakan bagian terpenting dalam perusahaan dagang 

terutama pada penjualan dan pembelian, guna mengetahui informasi didalam 

perusahaan yang sedang berjalan. Di era globalisasi ini telah menuntut perusahaan 

untuk mampu secara tepat memanfaatkan setiap peluang yang ada, salah satu 

peluang yang bisa dilakukan perusahaan adalah memanfaatkan perkembangan 

teknologi. Teknologi memacu timbulnya kebutuhan sistem informasi proses bisnis 

yang membantu dalam mempercepat kebutuhan pemilik perusahaan dalam 

menyediakan informasi yang tepat, akurat dan relevan mendukung pemilik 

perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Teknologi  ini dibutuhkan untuk 

perkembangan agar pemilik perusahaan dapat melihat proses bisnis  penjualan dan 

pembelian setiap periodenya. Untuk dapat melakukan hal tersebut diperlukan 

sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan semua faktor yang mendukung dalam 

penjualan dan pembelian. 

    Menurut Wankhade et all., (2012) sebuah Dashboard adalah tampilan 

visual dari informasi terpenting yang diperlukan untuk  mencapai satu atau lebih 

objektif, dikonsolidasikan, dan diatur dalam sebuah layar sehingga informasi 

dapat dimonitor dalam sekilas. Sedangkan menurut Rasmussen et all., (2010) 

Dashboard menampilkan informasi yang diperlukan untuk memonitor aspek 

bisnis memungkinkan para manajer dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah 

dan menentukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.  
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Adapun menurut Guni (2014) Dashboard adalah alat yang mengkodekan 

dan struktur komunikasi, ini adalah faktor  yang memungkinkan mencapai 

parameter yang penting bagi perusahaan. Sistem yang disarankan membedakan 

dirinya dari sistem informasi manajemen lainnya, dalam arti bahwa, pada 

akhirnya, itu adalah laporan keuangan dari sistem operasional di mana orang 

dapat menemukan operasi global yang mempengaruhi masa lalu, termasuk 

sejumlah besar data yang mendukung analisis rinci. Hasil sejalan dengan Larson 

(2008) Dashboard adalah alat menampilkan nomor,  persentase, dan tren dalam 

warna-warni, dengan format cepat dirancang untuk membantu membaca papan 

rumah sakit, melacak keselamatan,  dan melihat peningkatan kualitas usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian Permatasari (2013) adalah sistem informasi 

penjualan bagi apotek dalam bentuk perancangan aplikasi untuk menangani 

sistem penjualan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem 

informasi penjualan yang terkomputerisasi dapat memecahkan masalah-masalah 

yang terjadi pada sistem dan prosedur yang lama pada apotek tersebut. Hasil 

penelitian Anggoro & Aksani (2015) adalah sebuah Dashboard Information 

System untuk mengetahui kondisi perkembangan pemesanan dan penjualan tiket 

yang disajikan dalam bentuk visualisasi berupa laporan dalam bentuk grafik 

disertai tabel yang berguna bagi manajemen dalam menunjang suatu keputusan. 

Hasil penelitian Fandora (2013) Dengan adanya perancangan sistem ini 

diharapkan dapat membantu dalam pembuatan aplikasi sistem informasi 

menyusun laporan, perhitungan laba rugi secara cepat dan mendapatkan hasil 

perhitungan yang akurat dan benar. 
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    PT Sarana Papan seluncur Indonesia (Epic Wakestore) berdiri awal tahun 

2012 dan resmi di buka tanggal 19 Desember 2012, adalah perusahaan dagang 

swasta yang bergerak dibidang penjualan alat-alat surfing. Epic Wakestore yang 

berlokasi di Danau Monumen Ancol itu merupakan toko Wakeboard cabel, 

pertama dan satu-satunya di Indonesia. Toko yang sudah dioperasikan sejak 

empat tahun lalu merupakan toko terlengkap dalam perlengkapan olahraga 

wakeboarding. Wakestore menyediakan Wakeboarding yang dimainkan di atas 

air, kombinasi antara skateboarding dan surfing.  

Sistem yang ada pada PT Sarana Papan seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore) sudah menggunakan aplikasi microsoft excel  namun  belum mampu 

memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan karena keterbatasannya dalam  

menampilkan informasi yang dibutuhkan,  adanya kesulitan untuk menyesuaikan 

data-data yang diperlukan dalam laporan. Dalam hal ini informasi yang tampil 

tidak bisa menyesuaikan dengan data apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik 

perusahaan. Sistem proses bisnis ini dibangun untuk membantu beberapa bagian 

dalam operasi bisnis, mulai dari proses penjualan barang ke pelanggan, sampai 

pada proses back office, seperti pembelian barang kepada pemasok dan 

memberikan informasi penjualan mencapai target. 

Mengingat permasalahan dari PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore) ini terletak di dalam informasi proses bisnis penjualan dan pembelian, 

maka diharapkan agar perancangan sistem proses bisnis yang dilakukan oleh 

penulis ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan cara merancang 

sebuah sistem proses bisnis penjualan dan pembelian menggunakan dashboard 
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dalam setiap periode akuntansi, yang dapat menampilkan alur proses bisnis dalam 

setiap periode akuntansinya bukan hanya mengenai input dan output namun 

sistem ini juga dapat membantu perusahaan di dalam mengambil keputusan 

penting. Dengan menggunakan fitur Dashboard atau grafik penjualan dan 

pembelian, diharapkan dapat memudahkan pemilik perusahaan dalam menerima 

informasi alur proses bisnis penjualan dan pembelian  dalam setiap periodenya. 

Berdasarkan latar belakang masalah  diatas, maka penulis mengangkat 

judul proposal tentang “ Analisis  dan Perancangan Proses Bisnis Penjualan 

dan Pembelian dengan Menggunakan Dashboard  pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia (Epic Wakestore) “ 

 

1.2       Rumusan Masalah  

   Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang proses bisnis penjualan dan 

pembelian menggunakan Dashboard dalam setiap periode akuntansi. 

2. Bagaimana membuat sebuah Sistem menggunakan Dashboard untuk 

mengetahui alur proses bisnis penjualan dan pembelian dalam setiap 

periode akuntansinya pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore). 

1.3       Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. penggunaan metode acrual basic dalam pencatatan akuntansi, untuk 

proses bisnis penjualan dan pembelian serta dilengkapi dengan 
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penggunaan dashboard untuk membantu manajemen dalam menerima 

informasi alur proses bisnis penjualan dan pembelian dalam setiap periode 

akuntansi. 

2. Hanya membahas penjualan dan pembelian secara tunai yang terdapat 

pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia. 

 

1.4        Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan alur proses bisnis penjualan dan pembelian menggunakan 

Dashboard dalam setiap periode akuntansinya,  menampilkan informasi 

yang akan mendukung perusahaan dalam pencatatan akuntansi 

menggunakan acrual basic. 

2. Menghasilkan aplikasi yang akan mempermudah karyawan dalam 

membuat laporan penjualan dan pembelian dalam setiap periode 

akuntansi. 

1.5        Manfaat dan Kontibusi Penelitian  

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang penggunaan dashboard untuk 

membantu manajemen dalam menerima informasi alur proses bisnis 

penjualan dan pembelian dalam setiap periode akuntansi. 
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2. Bagi Perusahaan 

Mempermudah dalam melihat laporan dalam bentuk Dashboard 

sehingga pemilik perusahaan dapat lebih mudah mengambil keputusan 

dan menganalisis kondisi perusahaan. Serta pemilik perusahaan dapat 

memantau kinerja perusahaan dari segi penjualan dan pembelian. 

3.  Bagi Pembaca 

 Dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun 

dashboard dengan SIA. 

 

1.6   Keaslian Penelitian  

 Penelitian tentang Analisis dan Perancangan Proses Bisnis Penjualan dan 

Pembelian menggunakan Dashboard (Studi Kasus Pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia)  Sepengetahuan penulis, masalah yang dikemukakan penulis 

belum pernah  dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagai pendukung 

pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait 

berdasarkan jurnal pernyataan.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya tentang penggunaan 

dashboard yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah  ini: 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Temuan Sumber 

Bernadi 

(2013) 

Aplikasi Sistem 

Informasi 

Penjualan 

Berbasis Web 

pada Toko  Velg 

YQ 

 

fast 

methodolog

y 

Hasil dari penelitian  ini 

menghasilkan 

rancangan sistem 

informasi penjualan 

velg pada toko velg 

YQ, untuk 

mempermudah proses 

penjualan serta 

memberikan informasi 

mengenai produk dalam 

pelaksanaan sistem 

bisnis 

Toko Velg YQ. 

Jurnal Aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Penjualan,       

ComTech 

Vol.4 No. 2 

Desember 

2013: 731-741 

Permatas

ari 

(2013) 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Penjualan pada 

Apotek  

 

 

Object 

Oriented 

Analysis 

and Design 

(OOAD) 

Hasil yang  dicapai 

adalah sistem informasi 

penjualan bagi apotek 

dalam bentuk 

perancangan aplikasi 

untuk menangani sistem 

penjualan yang selama 

ini masih dilakukan 

secara manual. 

Sistem informasi 

penjualan yang 

terkomputerisasi dapat 

memecahkan masalah-

masalah yang terjadi 

pada sistem dan 

prosedur yang lama 

pada apotek tersebut. 

Jurnal 

Computerized 

Accounting 

Departmen, 

Comtech vol 4 

No. 1 Juni 

2013: 55-67  
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka (Lanjutan) 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Temuan Sumber 

Anggoro 

& 

Aksani 

(2015) 

Dashboard 

Information 

System sebagai 

pendukung  

Keputusan dalam  

penjualan tiket 

pesawat  

Studi Kasus  PT. 

Nurindo Tour 

Metode 

OLAP dan 

analisis user 

requerment 

Hasil yang dicapai 

pada penelitian ini 

adalah sebuah 

Dashboard 

Information System 

untuk mengetahui 

kondisi 

perkembangan 

pemesanan dan 

penjualan tiket yang 

disajikan dalam 

bentuk visualisasi 

berupa laporan 

dalam bentuk grafik 

disertai tabel yang 

berguna bagi 

manajemen dalam 

menunjang suatu 

keputusan. 

Jurnal 

Sistem 

Informasi, 

Volume 5, 

Nomor 3, 

Maret 2015, 

218-228  

Saputra 

(2010) 

Analisis dan 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Persediaan, 

Pembelian, dan 

Penjualan pada 

Toko Sinar Jaya 

 

 

 

 

object 

oriented 

analysis 

and design 

Hasil yang ingin 

dicapai adalah untuk 

memberikan fasilitas 

berupa aplikasi yang 

berguna bagi 

pencatatan data 

persediaan, 

pembelian, dan 

penjualan untuk Toko 

Sinar Jaya.  

Jurnal 

Analisis dan 

Perancanga

n ComTech 

Vol.1 No.2 

Desember 

2010: 1073-

1082 

Fandora 

(2013) 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Penjualan, 

Pemesanan Dan 

Pembelian  

Pada Toko 

Cahaya Murni 

Silver Pacitan  

 

RUP 

(Relation 

Unitied 

process) 

Dengan adanya 

perancangan sistem 

ini diharapkan dapat 

membantu dalam 

pembuatan 

aplikasi sistem 

informasi menyusun 

laporan, perhitungan 

laba rugi secara cepat 

dan mendapatkan 

hasil perhitungan yang 

akurat dan benar. 

IJNS  – 

Indonesian 

Journal on 

Networking 

and 

Security - 

ISSN: 2302-

5700 (P) - 

2354-6654 

(O) – 

http://ijns.o

rg 

 

http://ijns.org/
http://ijns.org/
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1    Pengertian Analisis 

Menurut Jogiyanto (2005) 

“Analisis adalah  penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 

bagian komponen-komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan pengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, 

hambatan-hambatan, yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan”.  

 

Di dalam tahap analisa terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan 

oleh analis sistem sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan 

dalam tahap analisa sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu 

pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang 

menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih 

dahulu masalah-masalah yang terjadi. 

2. Memahami Kerja dari sistem yang ada 

Langkah kedua dari tahap analisa sistem adalah memahami kerja dari 

sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari 

secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. 

3. Menganalisa Sistem 

Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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4. Membuat Laporan Hasil Analisis 

Setelah proses analisa sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya 

adalah membuat laporan hasil analisis. Laporan ini diserahkan kepada 

pihak manajemen. 

 

2.2.2  Pengertian Perancangan 

Menurut Rosa dan Salahudin (2013) 

“Perancangan adalah Merupakan upaya mengkontruksikan sebuah sistem 

yang memberi kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi 

target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi 

performa maupun pengguna sumber daya, kepuasan batasan pada proses 

desain dari segi biaya, waktu dan perangkat “. 

 

2.2.3 Proses Bisnis 

Menurut Romney & Stainbart (2015) 

“Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang paling terkait 

terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin 

yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi”.  

Menurut Hery  (2015)  

“Proses Bisnis memiliki tiga tipe diantanya sebagai berikut” 

1. Proses Manajemen (Manajement Processes), adalah proses tata kelola 

sistem operasi mempengaruhi gaya manajemen dalam proses bisnis. 

2. Proses Operasi (Operasional Processes), adalah proses yang 

menggambarkan inti bisnis menciptakan arus nilai utama. 
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3. Proses Pendukung (Supporting Processes), adalah proses yang mendukung 

proses inti bisnis, misalkan proses akuntansi, keuangan, personalian, 

rekurtment, informasi teknologi dan pendukung lainnya. 

 

2.2.3.1 Siklus Proses Bisnis 

Menurut Menurut Romney & Stainbart (2015) 

Terdapat 5 siklus dalam proses bisnis yaitu sebagai berikut: 

1. Siklus pendapatan merupakan aktivitas yang terkait dengan menjual 

barang dan jasa dalam pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar 

uang tunai di masa depan. 

2. Siklus pengeluaran merupakan aktivitas yang terkait dengan pembelian 

persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku dalam pertukaran untuk 

uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. 

3. Siklus produksi atau konvensi merupakan aktivitas penggunaan tenaga 

kerja, bahan baku, dan peralatan untuk menghasilkan barang jadi. 

4. Siklus sumber daya manusia/penggajian merupakan aktivitas yang terkait 

dengan memperkerjakan, melatih, memberi konpensasi, mengevaluasi, 

mempromosikan, dan memberhentikan karyawannya. 

5. Siklus pembiayaan merupakan aktivitas yang terkait dengan 

mengumpulkan dana dengan menjual saham perusahaan kepada investor 

atau meminjam uang serta membayar dividen dan bunga. 
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2.2.4     Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Menurut Romney & Stainbart (2015) 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah Proses identifikasi, pengumpulan dan 

penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran dan komunikasi 

informasi”. 

 Di dalam Akuntansi terdapat enam komponen sistem informasi Akuntasi 

(SIA) yaitu: 

1. Orang yang menggunakan system. 

2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, da menyimpan data. 

3. Data mengenai oganisasi dan aktivitas bisnisnya; 

4. Perangkat lunak yang digunakan utuk mengolah data. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal 

da perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. 

6. Pengendalian intern dan pengukuran keamanan yang menyimpan data 

SIA.  

 

2.2.5     Pengertian Penjualan  

Menurut Warren, et all  (2005) 

“Penjualan merupakan salah satu proses bisnis yang sangat penting bagi 

perusahaan, penjualan  adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan 

untuk barang dagangan yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. 
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a. Jurnal Penjualan 

Jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan baik penjualan kredit maupun 

tunai : 

Jurnal Penjualan         Halaman: 

Tgl. Keterangan Ref Jumlah 

Debet Kredit 

     

b. Buku Besar (Penjualan) 

No. Akun : 

Tgl. Keterangan Ref Jumlah  Tgl.  Keterangan  Ref  Jumlah  

        

 

2.2.6     Pengertian Pembelian  

Menurut Sujarweni (2015) 

“pembelian merupakan satu rangkaian kegiatan pembelian yangb terjadi 

secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan 

informasi bisnis”. 

a. Jurnal  

Jurnal  Pembelian             Halaman: 

Tgl. Keterangan Ref Jumlah 

Debet Kredit 
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b. Buku Besar (Pembelian) 

No. Akun 

Tgl. Keterangan Ref Jumlah  Tgl.  Keterangan  Ref  Jumlah  

        

 

2.2.7     Pengertian Dashboard 

Menurut Few (2006) 

“dashboard sebagai sebuah tampilan visual dari informasi penting yang 

dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan atau lebih. Tampilan tersebut 

dikonsolidasikan dan ditata dalam satu layar sehingga informasi yang ada 

dapat dimonitor dalam satu kali lihat” 

 

2.2.7.1 Jenis Dashboard 

Menurut Ganapati (2011) 

Terdapat dua jenis dashboard:  

1.     Statis Dashboard merupakan seperti laporan kinerja yang dicetak tidak 

interaktif dan tidak dapat di perbarui untuk jangka waktu tertentu.  

2.     Dinamis Dashboard seperti dashboard berbasis web atau bentuk lain, 

memanfaatkan informasi dari gudang data yang membuat mereka interaktif 

dan mampu dimanipulasi oleh pengguna. 

 

2.2.8 Metode  Acrual Basic 

Menurut Jusup (2011) 

“Merupakan akuntansi mengakui pengaruh transaksi pemberian jasa, 

penjualan barang, atau pengeluaran beban, maka transaksi-transaksi 

tersebut akan dicatat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau beban, 

tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan”.   
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2.2.9 Rekaya Perangkat Lunak (Software engineering) 

Menurut Rosa & Shaallahuddin (2013) 

“Merupakan perangkat lunak yang bernilai ekonomi yang dipercaya dan 

bekerja secara efisien menggunakan mesin, dengan tujuan menghasilkan 

pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa”. 

 

2.2.10 Pengertian RAD 

Menurut McLeod & P.Schell (2010) 

“RAD adalah Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu 

dengan model rapid application development dengan unsur-unsur penting 

yang terdiri dari Manajemen, Orang, Metodologi dan alat-alat.Dalam 

metode RAD kebutuhan perangkat lunak dipahami dengan baik dan 

lingkup perangkat lunak dibatasi dengan baik sehingga dapat dapat 

menyelesaikan dengan waktu yang pendek”. 

 

Gambar Rapid Application Development  (RAD) dapat dilihat pada gambar 1 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Rapid Application Development (RAD) 

Sumber: McLeod & P.Schell (2010) 
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Unsur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manajemen 

Manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba  

(experimenter) yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau 

pengadaptasi  awal (early adapter) yang dengan cepat mempelajari bagaimana 

cara menggunakan metodologi-metodologi baru. 

2. Orang 

Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas 

SDLC, RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui 

penggunaan tim-tim khusus. Anggota dari tim ini adalah para ahli dalam 

metodologi dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas khusus 

mereka masing-masing. Martin menggunakan istilah tim SWAT, di mana 

SWAT merupakan singkatan dari “skilled with advanced tools” (ahli dengan 

alat-alat canggih). 

3. Metodologi 

Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. 

4. Alat-alat 

Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-

alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer (computer-aided 

software engineering-CASE) yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan 

kode. Alat-alat CASE menggunkan komputer untuk membuat dokumentasi 

yang dapat diubah menjadi peranti lunak dan basis data operasional. 
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2.2.11      Alat Pengembangan Sistem  

2.2.11.1 Bagan Alir Dokumen (Flowchart) 

Menurut Romney & Stainbart (2015) 

“Bagan alir merupakan bagan yang dapat digunakan terutama untuk alat 

bantu komunikasi dan untuk dokumentasi (chart) yang menunjukan alir 

(flow) didalam program atau prosedure sistem logika”.  

 

Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2  Simbol Bagan Alir Dokumen 

 

 

No. Simbol Keterangan 

1.  

 

 

Dokumen 

Dokumen atau Laporan elektronik 

atau kertas.  

 

2.  

 

 

 

Berbagai salinan dokumen kertas 

Digambarkan dengan cara menumpuk 

simbol dokumen dan mencetak nomor 

dokumen dibagian depan sudut kanan 

atas.  

3.  

 

 

 

Jurnal Buku Besar 

Jurnal atau buku akuntansi berbasis 

kertas.  

 

4  

 

 

 

Pita Magnetik 

Menunjukan input atau output 

menggunakan pita magnetik. 
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Tabel 2.2. Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

 

No. Simbol Keterangan 

5.  

 

 

Database 

Data yang disimpan secara elektronik 

dalam database. 

 

6. 

 

 

 

 

 

Output Elektronik 

Alat entri data elektronik seperti 

komputer, terminal, monitor, atau 

layar.  

 

7.  

 

 

 

Entri Data Elektronik 

Alat entri data elektronik seperti 

komputer, terminal, tablet, atau 

telepon.  

 

8.  

 

 

 

Alat Input dan Output Elektronik 

Entri data elektronik dan simbol 

output digunakan bersama untuk 

menunjukan alat yang digunakan 

untuk keduanya. 

 

9.  

 

 

 

PemrosesanKomputer 

Fungsi pemrosesan yang dilakukan 

oleh computer, biasanya dihasilkan 

perubahan dalam data atau informasi. 

10.  

 

 

 

Operasi Manual 

Operasi pemrosesan secara manual. 
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Tabel 2.2. Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

No. Simbol Keterangan 

11  

 

 

 

File Dokumen Kertas 

 

File dokumen kertas huruf 

mengidentifikasi file urutan 

pemesanan, N = secara numeris, A = 

secara alfabetis D = berdasarkan 

tanggal. 

12.  

 

 

Arus Dokumen 

 

Mengarahkan arus dokumen, arus 

normal kebawah dan kekanan. 

13.  

 

 

 

 

Hubungan Komunikasi 

Transmisi data dari satu lokasi 

geografis ke lokasi lainnya via garis 

komunikasi. 

 

14.  

 

 

 

Konektor dalam Halaman 

Menghubungkan arus pemrosesan 

pada halaman yang sama, 

penggunanya menghindari garis yang 

melintas halaman. 

15.  

 

 

 

Konektor Luar Halaman 

Entri dari atau keluar ke halaman lain. 

16.  

 

 

 

Terminal 

Awal, akhir atau titik intrupsi dalam 

proses, juga digunakan dalam 

mengidentifikasikan pihak luar 

   N 
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Tabel 2.2. Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

Sumber : Romney & Stainbart (2015) 

 

2.2.11.2  Diagram Konteks 

Menurut Saputra (2013) 

“Diagram konteks merupakan berisi siapa saja yang memberikan data 

(input-an) ke sistem, serta kepada siapa data informasi itu diberikan (melalui 

sistem) gambaran umum sistem yang nantinya akan kita buat”. 

 

2.2.11.3   Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut  Rosa & Shaallahuddin (2013) 

 “Representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan 

transportasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan 

(input) dan keluaran (output)”. 

 Simbol atau lambang yang digunakan dalam membuat Data Flow Diagram 

(DFD) ada 4 (empat) buah, yaitu sebagai berikut:  

 

No. Simbol Keterangan 

17.  

 

 

 

Keputusan 

Langkah pembuat keputusan. 

18.  

 

 

 

Anotasi 

(catatan tambahan) 

Penambah komentar deskripsi atau 

catatan klarifikasi. 
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Table 2.3 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

No. Simbol Keterangan 

1.  

 

 

Proses 

Proses atau fungsi atau prosedur :  

pada pemodelan perangkat lunak yang 

akan diimplementasikan dengan 

pemograman terstruktur 

2.  

 

Field 

Field atau basis data atau penyimpanan 

(stroge) : pada pemodelan perangkat lunak 

yang akan diimplementasikan dengan 

pemograman terstruktur 

3.  

 

 

Entitas 

Entitas Luar (extenal entity) atau masukan 

(input) atau keluaran (output) atau orang 

yang memakai/berinteraksi dengan 

perangkat lunak 

4.  

 

 

Aliran Data 

Aliran data merupakan data yang dikirim 

antar proses, dari penyimpanan ke proses 

atau dari proses ke masukan (input) atau 

keluaran (output) 

Sumber: Rosa & Shaallahuddin (2013) 

 

2.2.11.4  Entity Relationship Diagram 

Menurut Rosa & Shaallahuddin (2013) 

 “Entity Relantionship Diagram (ERD) adalah gambar atau diagram yang 

menunjukan informasi dibuat disimpan, dan digunakan dalam sistem 

bisnis”. 



23 
 

 Entity Relationship Diagram digunakan untuk menunjukan aturan-aturan 

bisnis yang ada pada sistem informasi yang akan dibangun. Simbol-simbol yang 

ada pada Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut: 

Tabel 2.4 simbol-simbol Entity Relationship Diagram 

No Simbol Keterangan 

1. Entitas/entity Entitas merupakan data ini yang akan 

disimpan; bakal tabel pada basis data 

benda yang memiliki data dan harus 

disimpan datanya agar dapat diakses oleh 

aplikasi komputer; penamaan entitas 

biasa lebih ke kata benda dan belum 

merupakan nama tabel. 

2. Atribut Field atau kolom yang butuh disimpan 

dalam suatu entitas. 

3. Atribut kunci primer 

 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpandalam suatu entitas dan 

digunakan sebagai kunci akses record 

yang diinginkan; biasanya berupa id, 

kunci primer dapat lebih dari satu kolom, 

asalkan kombinasi dari beberapa kolom 

tersebut dapat bersifat unik (berbeda 

tanpa ada yang sama). 

Nama_entitas 

Nama_atributt 

Nama kunci 

primer 
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Tabel 2.4 Simbol-Simbol Entity Relationship Diagram (Lanjutan) 

 

No Simbol Keterangan 

4. Atribut 

Multinilai/Multivaue 

Field atau kolom data yang butuh 

disimpan dalam suatu entitas yang dapat 

memiliki lebih dari satu. 

5. Relasi 

 

Relasi yang menghubungkan antar 

entitas; biasanya diawali dengan kata 

kerja. 

6. Asosiasi / assoction 

 N 

Penghubung antar relasi dan entitas 

dimana di kedua ujungnya memiliki 

multiplicy kemungkinan jumlah 

pemakainya.kemungkinan jumlah 

maksimum keterhubungan antara entitas 

satu dengan entitas yang lain disebut 

dengan kardinalitas. Misalkan ada 

kardinalitas 1 ke N atau sering disebut 

dengan one to many menghubungkan 

entitas A dan entitas B. 

Sumber :Rosa A.S dan M.Shalahuddin (2013) 

 

 

 

Nama atribut 

Nama_rela

si 
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2.2.11.5  Relasi Antar Tabel 

Menurut Al-Bahra, (2013) 

“Relasi antar tabel merupakan sebuah tabel analisis yang didalamnya 

dimuat rincian mengenai daftar yang berisi sejumlah data-data informasi 

yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan 

garis pembatas. Sedangkan tabel adalah sekumpulan data yang dipisah-

pisahkan kedalam ruang penyimpanan”. 

 

 Komponen-komponen tabel terdiri dari: 

1. Entity 

Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya 

direkam. 

2. Atribute/Field 

Setiap entity mempunyai atribute atau sebutan untuk mewakili suatu entity, 

atribute juga disebut data elemen, data field, dan data item. 

3. Data Value 

Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data 

elemen atau atribute. 

4. Record 

Record adalah kumpulan atribute yang saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya dalam menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. 

5. Jenis Data 

Setiap field harus didefinisikan jenis datanya. 

6. Atribut Kunci 

Menunjukkan fungsi sebagai pembentuk karakteristik (sifat-sifat) yang 

melekat pada sejumlah tabel, antara lain yaitu: 
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a. Primary Key 

Primary key (kunci primer) adalah satu atribute yang tidak hanya 

mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga mewakili 

setiap kejadian dari suatu entity. 

b. Candidate Key 

Candidate key atau calon kunci adalah suatu attribute yang mengidentifikasi 

secara unik suatu kejadian dari entity. 

c. Foreign Key 

Foreign key (kunci tamu) adalah satu atribute yang melengkapi satu 

relationship (hubungan) yang menunjukkan ke induknya. 

d. Alternate Key 

Alternate key  adalah kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. 

 

2.2.12   Metode pengujian 

Menurut Rosa & Shaallahuddin (2013) 

 “Pengujian perangkat lunak adalah sebuah elemen sebuah topic yang 

memiliki cakupan luas dan sering dikaitkan dengan verifikasi dan validasi. 

Verifikasi mengacu pada sekumpulan ektifitas yang menjamin bahwa 

perangkat lunak mengimplemtasikan dengan benar sebuah fungsi 

spesifikasi”. 

 

Berikut ini ada beberapa pendekatan dalam pengujian diantaranya sebagai berikut: 

1. Black- Box Testing ( Pengujian Kotak Hitam ) 

Yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 

menguji desain dan kode program 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Penelitian 

Merupakan gambaran jalannya penelitian, sehingga dari tahapan ini akan 

tergambar jelas apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 
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3.2   Alat yang diperlukan dalam penelitian 

Adapun perangkat sebagai penunjang pembuat system proses bisnis 

penjualan dan pembelian tersebut adalah sebagai berikut:  

 

3.2.1  Perangkat Keras   

Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam perancangan  

aplikasi ini adalah sebagai berikut :  

1) Komputer Windows 7  

2) Processor Intel Core Duo  

3) Harddisk 320 GB atau berkapasitas lebih besar  

4) VGA 1 GB  

5) Mouse Standar  

6) Printer  

 

3.2.2  Perangkat Lunak   

1) Sistem Operasi Windows 7  

2) Delphi 2009  

3) MySQL sebagai database  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1  Analisis Masalah 

  Peneliti menganalisis sistem perusahaan untuk pengembangan sistem  

perusahaan yang akan datang dengan menggunakan analisis PIECES. Untuk 

mengetahui masalah dan menganalisa sistem yang terdapat pada perusahaan maka 

digunakan kerangka PIECES , yang merupakan singkatan dari (Performance, 

information, Economy, Control, Efeciency, dan Service). Analisis PIECES  

membandingkan antara faktor eksternal yaitu Kinerja (Performance),  Informasi 

(Information), Ekonomi (Economy), Keamanan Aplikasi (Control), Efesiensi 

(Efesiency) dan Pelayanan Pelanggan (Service). Analisis PIECES akan digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah, hal ini penting karena biasanya yang muncul 

dipermukaan bukan masalah utama, tetapi hanya gejala dari masalah utama saja. 

Tabel 4.1 Anilisis PIECES 

Aspek Sistem Lama  Sistem Baru 

Performance 

(Kinerja) 

Dalam sistem yang lama pada 

PT Sarana Papan Seluncur 

Indonesia, dalam pembuatan 

laporan tidak dapat dicari 

sesuai dengan kebutuhan, 

melainkan membutuhkan 

penyesuain dengan 

membandingkan setiap periode 

akuntansinya karena masih 

menggunakan micrososft excel, 

berdasarkan informasi  yang 

dibutuhkan sehingga informasi 

yang tersaji hanya terbatas. 

Dalam membuat laporan hanya 

perlu mencari di dalam sistem, 

karena tersedia menu pencarian 

untuk mencari data yang di 

butuhkan, sehingga pelaporan 

langsung otomatis sesuai 

dengan data yang di cari 

dengan sekali klik saja. 

 

 

 

 



30 
 

Tabel 4.1 Anilisis PIECES (Lanjutan) 

Information 

(informasi) 

Pada sistem yang lama pada 

PT Sarana Papan Seluncur 

Indonesia, informasi yang 

diterima hanya informasi 

penjualan dan pembelian nya 

saja, serta infomasi yang 

diterima dalam bentuk excel 

sehingga sulit untuk 

mengetahui apakah penjualan 

dan pembelian naik atau 

turun dalam setiap periode 

akuntansinya. 

Pada sistem yang baru yang 

akan diusulkan pada PT Sarana 

Papan Seluncur Indonesia, 

informasi penjualan, pembelian, 

stok barang dan pelanggan akan 

tampil dengan fitur dashboard 

sehingga informasi tampil 

dengan menarik, dan pemilik 

perusahaan dapat dengan mudah 

memantau alur proses bisnis 

penjualan dan pembelian apakah 

naik atau menurun dengan setiap 

periode akuntansinya, dapat 

mengetahui pelanggan tertingi, 

terendah apakah laki-laki atau 

perempuan dan dapat 

mengetahui jenis barang yang 

peling banyak terjual.  

Economy  

(ekonomi) 

Dalam segi pengguaan  waktu 

dalam pembuatan laporan 

setiap periode akuntanisnya, 

membutuhkan waktu cukup 

lama + 5-10 menit dan harus 

membandingkan satu persatu 

tanpa bisa langsung di cari 

sesuai dengan keinginan.  

Dalam sistem yang baru, dalam 

pembuatan laporan dilakukan 

dengan cepat + 3-5 menit, saat 

meng-input-kan data-data yang 

diterima di bagian penjualan, 

seperti data penjualan, 

pembelian, barang, supplier, dan 

pelanggan, admin hanya perlu 

meng-input-kan sekali saja 

kemudian laporan sudah dapat 

langsung diterima dengan cara 

mengklik button cetak maka 

laporan akan tampil. Serta 

pemilik perusahaan dapat 

memantau dengan cepat, karena 

laporan tersaji dalam bentuk 

gambar grafik (dashboard). 

Control 

(keamanan) 

Kurang dapat dikontrol 

dengan baik , karena belum 

terdapat pengamanan dalam 

penyimpanan data-data 

penjualan, pembelian, 

persediaan barang dan 

pelanggan. 

Sistem keamanan akan lebih 

baik. karena di sediakan sistem 

keamanan  login, dan sistem 

penyimpanannya secara 

terkomputerisasi, sehingga 

potensi kehilangan dan 

kerusakan data akan lebih kecil. 
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Tabel 4.1 Anilisis PIECES (Lanjutan) 

Efesiensy 

(efesiensi) 

Untuk data penjualan, 

pembelian, barang dan  

pelanggan masih disimpan 

dalam excel, dengan begitu 

kemungkinan kehilangan data 

akan terjadi sewaktu-waktu. 

Untuk data penjualan, 

pembelian, supplier, barang dan  

data pelanggan akan disimpan 

dalam database, dan informasi 

yang dibutuhkan juga akan 

disimpan  yang nantinya 

memudahkan bagian penjualan 

dan pemilik perusahaan  dalam 

menerima informasi dan 

mengambil keputusan. Serta 

disediakan sistem login sehingga 

dapat di pantau dengan mudah. 

Service 

(pelayanan) 

Sistem hanya dapat 

menampilkan  informasi yang 

terbatas, seperti hanya 

menampilkan penjualan dan 

pembelian perperiode 

akuntansi apakah naik atau 

menurun. 

Penyampaian informasi dapat 

langsung diterima oleh pemilik 

perusahaan, setelah bagian 

penjualan meng-input-kan data-

data yang diterima, tanpa harus 

menunggu akhir bulan untuk 

membuat laporan penjualan dan 

pembelian, guna mengetahui 

alur proses bisnis yang berjalan 

dalam setiap periode 

akuntansinya. 

 

4.2  Perencanaan Persyaratan 

4.2.1    Analisa Proses Bisnis Penjualan dan Pembelian 

Analisa proses bisnis penjualan dan pembelian dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan (requirements) kebutuhan–kebutuhan yang sesuai dengan sistem yang 

diinginkan. Analisis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1.1 Analisis Kebutuhan Input 

Dalam perancangan proses bisnis penjualan dan pembelian ini input-an 

yang di butuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Data barang ini akan di-input-kan oleh bagian penjualan berdasarkan 

data barang yang diterima dari bagian gudang. 
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b. Data pelanggan ini akan di-input-kan oleh bagian penjualan, 

berdasarkan data pelanggan yang diperoleh dari pelanggan saat 

melakukan pembelian barang. 

c. Data supplier yang akan di-input-kan oleh bagian penjualan, 

berdasarkan data supplier yang diterima saat melakukan pembelian 

barang ke supplier. 

 

4.2.1.2 Analisis Kebutuhan Proses 

Adapun analisis kebutuhan proses dalam perancangan ini adalah: 

a. Proses data order pembelian, diperoleh dari data barang saat 

melakukan pembelian ke supplier, kemudian data ini akan di-input-

kan oleh bagian penjualan kedalam sistem. 

b. Proses transaksi penjualan, diperoleh dari data order pembelian 

berdasarkan data pelanggan, yang kemudian akan menghasilkan faktur 

penjualan yang akan di berikan kepada pelanggan. 

c. Proses transaksi pembelian, diperoleh berdasarkan faktur pembelian 

dari supplier dan data supplier saat melakukan transaksi pembelian 

barang, kemudian data ini akan di-input-kan oleh bagian penjualan 

kedalam sistem. 

d. Proses jurnal, berdasarkan data pelanggan yang melakukan pembelian 

barang, kemudian data ini akan di-input-kan oleh bagian penjualan 

kedalam sistem. 



33 
 

e. Proses buku besar, berdasarkan data jurnal, kemudian data ini akan di-

input-kan oleh bagian penjualan kedalam sistem. 

 

4.2.1.3 Analisis kebutuhan Output 

Adapun analisis kebutuhan output dari sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. Cetak laporan, yang dapat dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui 

beberapa laporan dari perusahaan seperti: 

1. Laporan pembelian berdasarkan data transaksi pembelian 

dari supplier. 

2. Laporan penjualan berdasarkan data transaksi penjualan 

kepada pelanggan. 

3. Laporan pelanggan berdasarkan data pelanggan yang 

melakukan pembelian barang. 

4. Jurnal berdasarkan dari data data pelanggan. 

5. Buku besar, berdasarkan dari jurnal. 

6. Laporan barang, berdasarakan data barang dari bagian 

gudang. 

7. Laporan penerimaan barang berdasarkan dari data transaksi 

pembelian dari supplier. 

 

4.2.2 Analisa Penggunaan Dashboard 

4.2.2.1 Pengguna  

 Pengguna dari aplikasi dashboard ini sendiri adalah bagian penjualan dan 

pemilik perusahaan, bagian penjualan yang bertugas meng-input-kan 
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semua transaksi proses bisnis penjualan dan pembelian yang terjadi di 

dalam perusahaan, dan kemudian akan menghasilkan sebuah laporan alur 

proses bisnis penjualan dengan fitur dashboard, yang akan diterima oleh 

pemilik perusahaan, untuk memantau proses bisnis sehingga memudahkan 

dalam pengambilan keputusan. 

 

4.2.2.2 Fungsi Dashboard 

Fungsi dari dashboard proses bisnis penjualan dan pembelian ini adalah 

untuk memudahkan dalam segi menyediakan informasi proses bisnis, 

dengan hanya melihat layar monitor pemilik perusahaan dapat dengan 

mudah dan real time memantau kinerja perusahaan, dan dengan adanya 

fitur ini akan lebih memudahkan dalam melihat alur proses bisnis 

penjualan dan pembelian, dalam setiap periode akuntansinya apakah naik 

atau menurun. Untuk lebih jelasnya fungsi dashboard dari sistem ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tampilan penjualan dan pembelian barang tertinggi, pada 

dashboard  ini dapat menampilkan barang apa saja yang paling 

sering di beli customer dan barang yang sering di pesan pada 

supplier. 

2. Tampilan penjualan dan pembelian barang terendah, pada 

dashboard ini dapat menampilkan penjualan barang yang 

paling terendah yang di beli oleh customer, dan pembelian yang 

paling terendah ke supplier. 
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3. Tampilan peminat terbanyak dari jenis kemalin, pada 

dashboard ini akan menampilkan customer terbanyak 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

4. Tampilan perkembangan penjualan dan pembelian, dashboard 

ini menunjukan alur penjualan dan pembelian barang yang 

berjalan pada perusahaan dalam setiap periode akuntansinya, 

apakah naik ataukah menurun. 

 

4.2.3 Analisis Akuntansi  

Analisis akuntansi yang terjadi pada perusahaan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Analisis akuntansi penjualan  

Pada tanggal 27 juli customer membeli alat surfing secara tunai berupa 

board seharga Rp. 4.000.000,00 dari PT Sarana Papan Seluncur 

Indonesia. 

2. Analisis akuntansi pembelian  

Pada tanggal 15 februari 2016 dibeli barang secara tunai dari PT Aku 

Cinta Samudra (Acisia) Rp. Rp. 34.446.900 

 

Jurnal penjualan  

Tanggal Keterangan Ref Jumlah 

Debit Kredit 

27/03/16 

 

Kas 

Penjualan  

 Rp. 4.000.000  

Rp. 4.000.000 
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      Jurnal Pembelian 

 

Tanggal Keterangan Ref Jumlah 

Debit Kredit 

14/04/16 Pembelian  

     Kas   

 Rp. 34.446.900  

Rp. 34.446.900 

 

 

Buku besar (kas)       No Akun : 101 

 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 

Debit  Kredit  

01/03/16 Saldo Awal  Rp. 

50.000.000 

 Rp. 50.000.000  

 

Buku besar (penjualan)      No Akun : 400 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 

Debit  Kredit  

27/03/16 Penjualan    Rp. 4.000.000  Rp. 4.000.000 

 

Buku besar (pembelian)       No Akun : 500 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo 

Debit  Kredit  

14/04/16 Pembelian  Rp. 34.446.900  Rp. 34.446.900  

 

4.3  Rancangan  

4.3.1 Bagan Alir Dokumen (yang berjalan) 

Proses Bisnis yang terjadi pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore) adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen datang ke toko lalu memilih barang, lalu melakukan order 

barang kepada bagian penjualan. 

2. Bagian penjualan menerima surat order barang (SOB) dari pelanggan, 

kemudian mengecek barang di dalam komputer apakah tersedia atau tidak, 

jika YA maka akan dibuatkan nota pembelian namun jika TIDAK bagian 



37 
 

penjualan membuat surat permintaan barang dan diberikan ke bagian 

gudang. 

3. Bagian gudang menerima surat permintaan barang dari bagian penjualan, 

kemudian membuat surat permohonan penawaran harga (SPPH) 

berdasarkan barang yang dibutuhkan  kepada supplier sebanyak 2 rangkap, 

satu di arsipkan berdasarkan tanggal oleh bagian gudang yang satunya di 

berikan kepada supplier. 

4. Supplier menerima surat permohonan penawaran harga (SPPH), dan 

membuatkan surat penawaran harga (SPH) diberikan kepada bagian 

gudang. 

5. Bagian gudang menerima surat penawaran harga (SPH), kemudian 

mencari harga yang cocok dan membuat surat order pembelian (SOP), 

sebanyak 2 rangkap satu di arsip berdasarkan tanggal satunya di berikan  

ke supplier. 

6. Supplier menerima surat order pembelian (SOP), dan membuatkan surat 

penerimaan barang sebanyak 2 rangkap satu di arsip satunya di berikan ke 

bagian gudang berserta mengirim barangnya, dengan catatan bagian 

gudang telah melakukan pembayaran. 

7. Bagian gudang menerima surat penerimaan barang dari supplier kemudian 

mengecek barang yang telah diterima dari  supplier, kemudian membuat 

laporan penambahan persediaan barang (LPPB) dengan komputer dan di 

cetak sebanyak 3 rangkap, satu di arsip berdasarkan tanggal, yang kedua di 
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berikan ke bagian penjualan yang terakhir diberikan kepada pemilik 

perusahaan. 

8. Bagian penjualan menerima laporan penambahan persediaan barang 

(LPPB) dari gudang, kemudian meng-input-kan ke komputer, selain itu 

bagian penjualan juga membuatkan nota pembelian berdasarkan 

pembelian pelanggan dan di berikan kepada pelanggan, sebanyak 2 

rangkap satunya diarsip berdasarkan tanggal. 

9. Pelanggan menerima nota pembelian, kemudian melakukan pembayaran 

ke bagian penjualan. 

10. Bagian penjualan menerima uang dari pelanggan, lalu membuatkan nota 

pembelian yang di cap lunas sebanyak 2 rangkap , satu diberikan ke 

pelanggan satunya di proses ke komputer untuk membuat laporan 

penjualan, laporan tersimpan di database dan di cetak sebanyak 2 rangkap 

satu di arsipkan satunya di berikan ke pada pemilik perusahaan. 

11. Pelanggan menerima nota dengan cap pelunasan bersamaan barangnya. 

12. Pemilik perusahaan menerima, laporan penambahan persediaan barang 

(LPPB) dari bagian gudang, dan menerima laporan penjualan dari bagian 

penjualan. 
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Untuk lebih jelas laporan bagan alir dokumen yang berjalan dapat dilihat pada 

gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen (Yang berjalan) 

Keterangan : SOB (Surat Order Barang) 

           SPB (Surat Permintaan Barang) 
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           LPPB (Laporan Penambahan Persediaan Barang 

          LP (Laporan Penjualan) 

         SPPH ( Surat Permohonan Penawaran Harga) 

         SPH (Surat Penawaran Harga) 

 

4.3.2 Flowchart Sistem 

Di bawah ini adalah gambar 4.2 rancangan dari flowchart sistem proses 

bisnis pada PT sarana papan seluncur indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Flowchart Sistem 

Keterangan : BRG (Barang) 

           TBL Brg ( Tabel Barang) 

         TBL OP (Tabel Order Pembelian) 
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                     TBL PLGN (Tabel Pelanggan) 

                     TBL SP (Tabel Supplier) 

                     TBL BB (Tabel Buku Besar) 

 

4.3.3 Diagram Konteks  

Di bawah ini adalah gambar 4.3 diagram Konteks dari rancangan Proses 

Bisnis pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic Wakestore): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Konteks  

Penjelasan tentang Diagram Konteks yang dirancang oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pelanggan meng-input-kan data order pembelian dan data pelanggan 

kedalam sistem, kemudian sistem mengelola data dan menghasilkan 

output berupa faktur penjualan yang di berikan kepada pelanggan. 

2. Gudang meng-input-kan data barang dan data detail pembelian (supplier) 

kedalam sistem kemudian sistem mengelola data barang dan data order 

pembelian. 

3. Supplier meng-input-kan faktur pembelian dan data supplier kemudian 

diolah oleh sistem dan menghasilkan nota pembelian yang diberikan 

kepada supplier. 

4. Pemilik perusahaan meng-input-kan data ketentuan penjualan, data 

ketentuan pembelian dan saldo awal. Kemudian menerima laporan 

dasboard penjualan, dashboard pembelian, dashboard pembelian, dan 

dashboard pelanggan. 
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4.3.4 Data Flow Diagram 

Dibawah ini adalah gambar 4.4 rancangan data flow diagram Proses Bisnis 

pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic Wakestore): 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Data Flow Diagram 
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Penjelasan tentang Data Flow Diagram yang dirancang oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

Data Flow Diagram proses 1.0.P Mengelola input data barang 

Bagian Gudang meng-input-kan data barang kemudian output yang 

dihasilkan tabel barang. 

Data Flow Diagram proses 2.0.P Mengelola input data detail pembelian (supplier) 

Bagian gudang meng-input-kan data order pembelian ke supplier 

berdasarkan tabel barang kemudian output  yang di hasilkan tabel 

detail pembelian dari supplier. 

Data Flow Diagram proses 3.0.P Mengelola Input Data pelanggan 

Pelanggan meng-input-kan data pelanggan kemudian output yang 

dihasilkan adalah tabel data pelanggan 

Data Flow Diagram proses 4.0.P Mengelola input data detail penjualan 

Pelanggan meng-input-kan  detail pembelian pelanggan berdasarkan 

dari tabel pelanggan dan tabel barang  mengahasilakan output tabel 

detail penjualan. 

Data Flow Diagram proses 5.0.P Mengelola transaksi penjualan  

Pelanggan menerima faktur penjualan berdasarkan tabel detail 

penjualan. 

Data Flow Diagram proses 6.0.P Mengelola data supplier 

     Supplier meng-input-kan data supplier kemudian menghasilkan output    

tabel supplier. 
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Data Flow Diagram proses 7.0.P Mengelola input transaksi pembelian 

Supplier meng-input-kan data faktur pembelian kemudian 

menghasilkan tabel transaksi pembelian 

Data Flow Diagram proses 8.0.P Mengelola view & cetak laporan 

1. Pemilik perusahaan menerima dashboard laporan penjualan 

berdasarkan tabel penjualan 

2. Pemilik perusahaan menerima dashboard laporan pembelian 

berdasarkan tabel order pembelian 

3. Pemilik perusahaan menerima laporan jurnal berdasarkan tabel 

jurnal 

4. Pemilik perusahaan menerima laporan buku besar berdasarkan 

tabel buku besar 

5. Pemilik perusahaan menerima dashboard laporan data barang 

berdasarkan tabel barang 

6. Pemilik perusahaan menerima dashboard laporan data pelanggan 

berdasarkan tabel pelanggan  

 

4.3.5 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram merupakan suatu komponen–komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing–masing dilengkapi dengan 

atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang di tinjau. 

Relasi pada Sistem Proses Bisnis Penjualan dan Pembelian Menggunakan 
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Dashboad dapat dilihat pada gambar 4.5 Entity Relationship Diagram sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram 

 

4.3.6 Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel dalam basis data merupakan hubungan yang terjadi pada 

suatu tabel lainnya yang berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. 

Hubungan antar tabel yang terjadi pada sistem verifikasi yang dirancang yaitu 

dapat dilihat pada gambar 4.6  Relasi antar tabel sebagai berikut ini: 
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Gambar 4.6 Relasi Antar Tabel 

 

4.4       Rancangan Antar Muka Pengguna 

  Rancangan antar muka pengguna merupakan tahap meletakkan sistem 

supaya siap di operasikan. Tahap implementasi sistem ini dilakukan setelah 

penyusunan akhir selesai, kemudian peneliti melaksanakan pelatihan terhadap 

personil dengan member pengertian dan pengetahuan yang cukup tentang sistem, 

posisi dan tugas setiap fungsi sistem. Pelatihan ini dimaksudkan agar user dapat 

memahami prosedur kerja sistem, sehingga penggunaan sistem berjalan dengan 

lancar tanpa kesalahan-kesalahan operasional. 

4.4.1 Form Login 

Form login berfungsi sebagai komponen pembantu untuk keamanan dalam 

penggunaan sistem. Form login akan tampil pada saat aplikasi pertama kali 

dijalankan. Form login juga merupakan form yang harus diisi oleh bagian 

penjualan dan pemilik perusahaan. Bagian penjualan dan pemilik perusahaan yang 
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memiliki hak akses terhadap aplikasi harus mengisi user name dan password. 

Setelah mengisi user name dan password maka tekan button login, jika user name 

dan password benar maka akan langsung ketampilan form menu utama tetapi jika 

username dan password salah maka akan diminta untuk meng-input-kan kembali. 

Button login berfungsi untuk validasi user name dan password. Menu Form login 

dapat dilihat pada gambar 4.7  di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Form Menu Login 

 

4.4.2 Form Menu Utama 

Setelah mengisi username dan password pada menu login, kemudian 

masuk ke menu utama sistem. Pada menu utama terdapat menu sistem didalam 

menu sistem terdapat login dan exit, pada menu utama juga terdapat menu Master 

Data yaitu berfungsi untuk menampilkan data barang, supplier dan pelanggan, 

menu transaksi berfungsi untuk menampilkan data penjualan dan pembelian, 

menu lihat data berfungsi untuk menampilkan menu persediaan barang, supplier, 

pelanggan, pembelian dan penjualan, menu laporan berfungsi untuk menampilkan 
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menu jurnal pembelian, jurnal penjualan, buku besar kas, buku besar penjualan, 

dan buku besar pembelian, terakhir terdapat menu setting guna menampilkan 

menu management user. Form Menu Utama dapat dilihat pada gambar 4.8 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Form Menu Utama 

 

4.4.3 Form Barang 

Form ini berisikan data barang yang terdapat pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia, menu ini dapat diakses oleh bagian penjualan berfungsi untuk 

meng-input-kan data barang sehingga memudahkan saat pencarian barang yang 

dibutuhkan dan untuk melihat persediaan barang yang tersedia. Didalam menu 

data barang terdapat button tambah berfungsi untuk menambah data barang yang 

akan di-input-kan, terdapat button simpan berfungsi untuk menyimpan data yang 

telah di-input-kan kedalam sistem, terdapat button  ubah untuk mengubah data 
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yang telah di-input-kan jika terjadi kesalahan, button hapus berfungsi untuk 

menghapus data yang salah, button batal berfungsi untuk membatalkan data yang 

 telah di-input-kan sebelum disimpan, button keluar berfungsi untuk keluar 

dari menu data barang. Form Menu Data Barang dapat dilihat pada gambar 4.9 di 

bawah ini: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Form Menu Data Barang 

 

4.4.4  Form  Supplier 

Form ini berisikan data supplier yang terdapat pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia, menu ini dapat diakses oleh bagian penjualan, berfungsi 

untuk meng-input-kan data supplier sehingga memudahkan saat pencarian data 

supplier jika sewaktu-waktu diperlukan. Di dalam menu data supplier terdapat 

button tambah berfungsi untuk menambah data supplier yang akan di-input-kan, 

terdapat button simpan berfungsi untuk menyimpan data yang telah di-input-kan 

kedalam sistem, terdapat button  ubah untuk mengubah data yang telah di-input-

kan jika terjadi kesalahan, button hapus berfungsi untuk menghapus data yang 



51 
 

salah, button batal berfungsi untuk membatalkan data yang telah di-input-kan 

sebelum disimpan, button keluar berfungsi untuk keluar dari menu data supplier. 

Rancangan form menu data supplier dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Form Menu Data Supplier 

 

4.4.5 Form  Transaksi Pembelian 

Form transaksi pembelian berupa menu untuk meng-input-kan data-data 

pembelian berdasarkan transaksi pembelian dari supplier, yang dapat mengakses 

adalah bagian penjualan, yaitu bagian penjualan bertugas  meng-input-kan data 

data pembelian, di menu transaksi terdapat button tambah untuk menambah data 

barang baru, button batal berfungsi untuk membatalkan data yang telah di-input-

kan jika terjadi kesalahan, button baru untuk meng-input-kan data baru, terdapat 

button simpan berfungsi untuk menyimpan data yang telah di-input-kan kedalam 

sistem, button batal berfungsi untuk membatalkan data yang telah di-input-kan 

sebelum disimpan, button keluar berfungsi untuk keluar dari menu data transaksi 
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pembelian. Rancangan data pembelian dapat dilihat pada gambar 4.11 sebagai 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Form Transaksi Pembelian 

 

4.4.6 Form Transaksi Penjualan 

Form transaksi penjualan berupa menu untuk meng-input-kan data-data 

penjualan berdasarkan transaksi penjualan dari pelanggan, yang dapat mengakses 

adalah bagian penjualan, yaitu bagian penjualan bertugas  meng-input-kan data-

data penjualan, di menu transaksi terdapat button tambah untuk menambah data 

baru, button batal berfungsi untuk membatalkan data yang telah di-input-kan jika 

terjadi kesalahan, button baru untuk meng-input-kan data baru, terdapat button 

simpan berfungsi untuk menyimpan data yang telah di-input-kan kedalam sistem, 

button batal berfungsi untuk membatalkan data yang telah di-input-kan sebelum 
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disimpan, button keluar berfungsi untuk keluar dari menu transaksi penjualan. 

Rancangan data penjualan dapat dilihat pada gambar 4.12 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Form Transaksi Penjualan 

 

4.4.7 Form Lihat Stok Barang 

            Form lihat stok barang merupakan menu untuk menampilkan data barang 

berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, terdapat button 

cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari stok barang yang telah di-input-kan, 

terdapat button keluar berfungsi untuk keluar dari menu stok barang. Rancangan 

data stok barang dapat dilihat pada gambar 4.13 sebagai berikut ini: 
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Gambar 4.13 Form Lihat Stok Barang 

4.4.8 Form Lihat Data Supplier 

Form lihat data supplier merupakan menu untuk menampilkan data 

supplier berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, terdapat 

button cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari persediaan barang yang telah di-

input-kan, terdapat button keluar berfungsi untuk keluar dari menu stock barang. 

Rancangan data data supplier dapat dilihat pada gambar 4.14 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Form Lihat Data Supplier 
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4.4.9 Form Lihat Data Pelanggan 

Form lihat data pelanggan merupakan menu untuk menampilkan data 

pelanggan berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari stok barang yang telah 

di-input-kan, terdapat button keluar berfungsi untuk keluar dari menu data 

pelanggan. Rancangan data pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.15 sebagai 

berikut ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Form Lihat Data Pelanggan 

 

4.4.10 Form Lihat Data Pembelian 

Form lihat data pembelian merupakan menu untuk menampilkan data 

pembelian berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari stock barang yang telah 

di-input-kan, terdapat button keluar berfungsi untuk keluar dari menu data 

pembelian. Rancangan data pembelian dapat dilihat pada gambar 4.16 sebagai 

berikut ini:  
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Gambar 4.16 Form Lihat Data Pembelian 

4.4.11 Form Lihat Data Penjualan 

Form data penjualan merupakan menu untuk menampilkan data penjualan 

berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, terdapat button 

cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari data penjualan yang telah di-input-kan, 

terdapat button keluar berfungsi untuk keluar dari menu data penjualan. 

Rancangan data penjualan dapat dilihat pada gambar 4.17 sebagai berikut ini: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Form Lihat Data Penjualan 
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4.4.12 Form Laporan Pembelian  

Form laporan pembelian merupakan menu untuk menampilkan data 

pembelian berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox tahun 

untuk menentukan tahun, terdapat checklisbox untuk menentukan supplier, 

terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari data penjualan yang 

telah di-input-kan, dan button keluar berfungsi untuk keluar dari menu laporan 

data pembelian. Rancangan form laporan pembelian dapat dilihat pada gambar 

4.18 sebagai berikut ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Form Laporan Pembelian 

 

4.4.13 Form Laporan Penjualan 

Form laporan penjualan merupakan menu untuk menampilkan data 

penjualan berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox tahun 

untuk menentukan tahun, terdapat checklisbox untuk menentukan pelanggan, 

terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil dari data penjualan yang 
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telah di-input-kan, dan button keluar berfungsi untuk keluar dari menu laporan  

penjualan. Rancangan form laporan penjualan dapat dilihat pada gambar 4.19 

sebagai berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Form Laporan Penjualan 

4.4.14 Form Laporan Jurnal Pembelian 

Form laporan jurnal pembelian merupakan menu untuk menampilkan data 

jurnal pembelian berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox tahun 

untuk menentukan tahun, terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil 

dari data penjualan yang telah di-input-kan, dan button keluar berfungsi untuk 

keluar dari menu laporan jurnal pembelian. Rancangan form laporan jurnal 

pembelian dapat dilihat pada gambar 4.20 sebagai berikut ini:  

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Form Laporan Jurnal Pembelian 

4.4.15 Form Laporan Jurnal Penjualan 

Form laporan jurnal penjualan merupakan menu untuk menampilkan data 

jurnal penjualan berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox tahun 

untuk menentukan tahun, terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil 

dari data penjualan yang telah di-input-kan, dan button keluar berfungsi untuk 

keluar dari menu laporan jurnal penjualan. Rancangan form laporan jurnal 

penjualan dapat dilihat pada gambar 4.21 sebagai berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Form Laporan Jurnal Penjualan 
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4.4.16 Form Laporan Buku Besar Kas 

Form laporan buku besar kas merupakan menu untuk menampilkan data 

buku besar kas berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian penjualan, 

terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox tahun 

untuk menentukan tahun, terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak hasil 

dari buku besar kas yang telah di-input-kan, dan button keluar berfungsi untuk 

keluar dari menu laporan buku besar kas. Rancangan form laporan buku besar kas 

dapat dilihat pada gambar 4.22 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Form Laporan Buku Besar Kas 

 

4.4.17 Form Laporan Buku Besar Pembelian 

Form laporan buku besar pembelian merupakan menu untuk menampilkan 

data buku besar pembelian berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian 

penjualan, terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox 

tahun untuk menentukan tahun, terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak 

hasil dari buku besar pembelian yang telah di-input-kan, dan button keluar 
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berfungsi untuk keluar dari menu laporan buku besar pembelian. Rancangan form 

laporan buku besar pembelian dapat dilihat pada gambar 4.23 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Form Laporan Buku Besar Pembelian 

4.4.18 Form Laporan Buku Besar Penjualan 

Form laporan buku besar penjualan merupakan menu untuk menampilkan 

data buku besar penjualan berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh bagian 

penjualan, terdapat combobox bulan untuk menentukan bulan, terdapat combobox 

tahun untuk menentukan tahun, terdapat button cetak berfungsi untuk mencetak 

hasil dari buku besar penjualan yang telah di-input-kan, dan button keluar 

berfungsi untuk keluar dari menu laporan buku besar penjualan. Rancangan form 

laporan buku besar penjualan dapat dilihat pada gambar 4.24 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Laporan Buku Besar Penjualan 
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4.4.19 Form Dashboard  Penjualan 

Form dashboard penjualan merupakan menu untuk menampilkan data 

penjualan dalam bentuk dashboard berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh 

bagian penjualan, terdapat combobox periode untuk menentukan data yang ingin 

ditampilkan, terdapat button grafik berfungsi untuk menampilkan grafik penjualan 

sesuai dengan periode yang telah di tentukan, terdapat tiga checkbox yaitu barang, 

itemi, dan pelanggan untuk menentukan data yang ingin ditampilkan. Rancangan 

form dasboard penjualan dapat dilihat pada gambar 4.25 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Form Dashboard Penjualan 

 

4.4.20 Form Dashboard  Pembelian 

  Form dashboard pembelian merupakan menu untuk menampilkan data 

pembelian dalam bentuk dashboard berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh 

bagian penjualan, terdapat combobox periode untuk menentukan data yang ingin 

ditampilkan, terdapat button grafik berfungsi untuk menampilkan grafik 

pembelian sesuai dengan periode yang telah di tentukan. Rancangan form 

dashboard pembelian dapat dilihat pada gambar 4.26 sebagai berikut ini: 
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Gambar 4.26 Form Dashboard Pembelian 

4.4.21 Form Dashboard  Stok Barang 

Form dashboard stok barang merupakan menu untuk menampilkan data 

stok barang dalam bentuk dashboard berdasarkan data yang telah di-input-kan 

oleh bagian penjualan, terdapat dua checkbox yaitu barang dan item untuk 

menentukan data yang ingin ditampilkan, terdapat button grafik untuk 

menampilkan dashboard yang telah dipilih. Rancangan form dasboard stock 

barang dapat dilihat pada gambar 4.27 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Form Dashboard Stock Barang 
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4.4.22 Form Dashboard Pelanggan 

Form dashboard pelanggan merupakan menu untuk menampilkan data 

pelanggan dalam bentuk dashboard berdasarkan data yang telah di-input-kan oleh 

bagian penjualan, terdapat checkbox pelanggan untuk menampilkan data 

pelanggan, terdapat button grafik untuk menampilkan dashboard data pelanggan. 

Rancangan form dasboard pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.28 sebagai 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Form Dashboard Pelanggan 

4.4.23  Form Menu Setting 

 Form menu setting merupakan menu untuk mengatur dalam mengakses 

program sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Rancangan 

Form menu setting dapat dilihat pada gambar 4.29 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Form Menu Setting 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Hasil Analisa Laporan   

   Hasil penelitian ini yaitu mengimplementasikan sistem agar sistem dapat 

dioperasikan. Setelah melakukan analisa, desain dan pengkodean menggunakan 

bahasa pemrograman Delphi 2009 didukung database MYSQL, maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan oleh bagian penjualan dan pemilik perusahaan,  namun 

sebelum di gunakan oleh user sistem harus di lakukan testing terlebih dahulu, hal 

ini dimaksudkan apakah sistem berjalan dengan baik sehingga tujuan pembuatan 

sistem guna dalam penyebaran informasi ini dapat tercapai. 

 

5.2  Pembahasan dan Penelitian 

Sistem yang telah dianalisis dan didesain secara rinci dan telah diseleksi, 

selanjutnya sistem dapat diimplementasikan (diterapkan). Tahap implementasi 

sistem merupakan tahap dimana sistem siap untuk dioperasikan. Tahap ini juga 

termasuk dalam kegiatan melakukan pengkodean program. Berikut tampilan 

program yang siap diimplementasikan: 

 

5.2.1  Tampilan Menu Login 

Pada tampilan menu login dapat di akses oleh dua pengguna yaitu bagian 

penjualan dan pemilik perusahaan. Bagian penjualan dan pemilik perusahaan  

dapat melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat  mengolah data system, 
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master data, transaksi, lihat data, laporan, dashboard, dan setting. Tampilan 

halaman login dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Menu Form Login 

 

5.2.2  Implementasi Menu Utama 

Halaman menu utama merupakan tampilan pertama yang dapat dilihat 

oleh user setelah login, terdapat 7 (tujuh) menu pilihan seperti Data system, 

master data, transaksi, lihat data, laporan, dashboard, setting. Tampilan menu 

utama dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.2 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Implementasi Halaman Menu Utama 
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5.2.3  Implementasi Menu Data Barang 

Halaman menu data barang merupakan form data barang yang berfungsi 

untuk menginputkan data barang yang tersedia, tampilan data barang dapat dilihat 

secara keseluruhan pada gambar 5.3 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Implementasi Halaman Menu Data Barang 

 

5.2.4  Implementasi Menu Data Supplier 

Halaman menu data supplier merupakan form untuk meng-input-kan data 

supplier yang diterima saat terjadi transaksi pembelian kepada supplier. Tampilan 

data supplier dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.4 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Implementasi Halaman Menu Data Supplier 



69 
 

5.2.5 Implementasi Menu Data Pelanggan 

Halaman menu data pelanggan berfungsi untuk meng-input-kan data 

pelanggan ketika terjadi transaksi penjualan. Tampilan data pelanggan dapat 

dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.5 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Implementasi Halaman Menu Data Pelanggan 

 

5.2.6 Implementasi Menu Transaksi Pembelian 

Halaman menu transaksi pembelian befungsi untuk meng-input-kan data 

pembelian dari supplier dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.6 Sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Implementasi Halaman Menu Transaksi Pembelian 
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5.2.7 Implementasi Menu Transaksi Penjualan 

Halaman menu transaksi penjualan berfungsi untuk meng-input-kan data 

penjualan. Tampilan data transaksi penjualan dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.7 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Implementasi Halaman Menu Transaksi Penjualan 

 

5.2.8 Implementasi Menu Lihat Data Stok Barang 

Halaman menu lihat data stok barang berfungsi untuk melihat data stok 

barang yang tersedia. Tampilan data stok barang  dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.8 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 Implementasi Halaman Menu Lihat Data Stok Barang 
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5.2.9 Implementasi Menu Lihat Data Supplier 

Halaman menu lihat data supplier berfungsi untuk melihat data supplier . 

tampilan data supplier dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.9 Sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Implementasi Halaman Menu Lihat Data Supplier 

 

5.2.10 Implementasi Menu Lihat Data Pelanggan 

Halaman menu lihat data pelanggan berfungsi untuk melihat data supplier. 

Tampilan data supplier dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.10 

Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Implementasi Halaman Menu Lihat Data Pelanggan 
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5.2.11 Implementasi Menu Lihat Data Pembelian 

Halaman menu lihat data pembelian berfungsi untuk melihat data 

pembelian. Tampilan data pembelian dapat dilihat secara keseluruhan pada 

gambar 5.1 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Implementasi Halaman Menu Lihat Data Pembelian 

 

5.2.12 Implementasi Menu Lihat Data Penjualan 

Halaman menu lihat data penjualan berfungsi untuk melihat data 

penjualan. Tampilah data penjualan dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 

5.12 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Implementasi Halaman Menu Lihat Data Penjualan 
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5.2.13 Implementasi Menu Laporan Pembelian 

Halaman menu laporan pembelian berfungsi untuk melihat laporan 

pembelian. Tampilan laporan pembelian dapat dilihat secara keseluruhan pada 

gambar 5.13 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Implementasi Halaman Menu Laporan Pembelian 

 

5.2.14 Implementasi Menu Laporan Penjualan 

Halaman menu laporan penjualan berfungsi melihat laporan penjualan. 

Tampilan laporan penjualan dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 5.14 

Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Implementasi Halaman Menu Laporan Penjualan 
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5.2.15 Implementasi Menu Laporan Jurnal Pembelian 

Halaman menu laporan jurnal pembelian dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.15 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Implementasi Halaman Menu Laporan Jurnal Pembelian 

 

5.2.16 Implementasi Menu Laporan Jurnal Penjualan 

Halaman menu laporan jurnal penjualan dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.16 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.16 Implementasi Halaman Menu Laporan Jurnal Penjualan 
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5.2.17 Implementasi Menu Laporan Buku Besar Kas 

Halaman menu laporan buku besar kas dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.17 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Implementasi Halaman Menu Buku Besar Kas 

 

5.2.18 Implementasi Menu Laporan Buku Besar Pembelian 

Halaman menu laporan buku besar pembelian dapat dilihat secara 

keseluruhan pada gambar 5.18 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.18 Implementasi Halaman Menu Buku Besar Pembelian 
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5.2.19 Implementasi Menu Laporan Buku Besar Penjualan 

Halaman menu laporan buku besar penjualan dapat dilihat secara 

keseluruhan pada gambar 5.19 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Implementasi Halaman Menu Buku Besar Penjualan 

 

5.2.20 Implementasi Menu Dashboard Penjualan 

Halaman menu dashboard penjualan dapat dilihat secara keseluruhan pada 

gambar 5.20 Sebagai berikut: 

 

Gambar 5.20 Implementasi Halaman Menu Dashboard Penjualan 
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5.2.21 Implementasi Menu Dashboard Pembelian 

Halaman menu dashboard pembelian dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.21 Sebagai berikut: 

 

Gambar 5.21 Implementasi Halaman Menu Dashboard Pembelian 

 

5.2.22 Implementasi Menu Dashboard Stok Barang 

Halaman menu dashboard stok barang dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.22 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.22 Implementasi Halaman Menu Dashboard Stok Barang 
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5.2.23 Implementasi Menu Dashboard Data Pelanggan 

Halaman menu dashboard data pelanggan dapat dilihat secara keseluruhan 

pada gambar 5.23 Sebagai berikut: 

 

Gambar 5.23 Implementasi Halaman Menu Dashboard Data Pelanggan 

 

5.2.24 Implementasi Menu Data User 

Halaman menu data user dapat dilihat secara keseluruhan pada gambar 

5.24 Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24 Implementasi Halaman Menu Data User 
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5.3  Pengujian Sistem 

Pengujian sistem menggunakan metode pengujian Black Box Testing yang  

berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat lunak dan untuk  

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan  

fungsional suatu program.   

 

5.3.1  Pengujian Halaman Login 

Hasil pengujian sistem pada halaman login dapat dilihat pada table 5.1 di  

bawah ini: 

Tabel 5.1 Halaman Login 

 

  Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Login 

Keterangan Kondisi Kesimpulan 

Benar Salah 

Input 

username 

dan 

password 

 

 

- 

Jika username dan 

password yang 

diinputkan benar 

maka akan masuk ke 

dalam sistem 

Ketika username 

dan password 

yang diinputkan 

salah maka akan 

muncul pesan 

 

 

 

Valid 

 

5.3.2  Pengujian Halaman Master Data 

Hasil pengujian sistem pada halaman input master data dapat dilihat pada  

table 5.2 di bawah ini: 

Tabel 5.2 Halaman Master Data 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Master Data  

Keterangan Kondisi Kesimpulan 

Benar Salah 

Klik button 

Master Data 

- Akan masuk ke menu data 

barang, data supplier, dan 

data pelanggan 

- Valid 
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Tabel 5.2 Halaman Master Data (Lanjutan) 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Master Data 

Keterangan Kondisi  Kesimpulan 

Benar Salah 

Klik button 

Data 

Barang 

 

- 

Akan masuk kedalam 

data barang dan dapat 

meng-input-kan data 

barang baru. 

-  

Valid 

Klik button 

Data 

Supplier 

- Akan masuk kedalam 

data supplier dan dapat 

meng-input-kan data 

supplier baru 

- Valid 

Klik button 

Data 

Pelanggan 

- Akan masuk kedalam 

data pelanggan  dan 

dapat meng-input-kan 

data pelanggan baru 

- Valid 

- Klik 

button 

baru 

Akan dapat meng-input-

kan data baru  

- Valid  

- Klik t 

button 

simpan 

Akan menyimpan data 

yang telah di-input-kan 

ke dalam database 

- Valid 

- Klik 

button 

ubah 

Akan mengubah data jika 

terjadi kesalahan setelah 

disimpan. 

- Valid  

- Klik 

button 

hapus 

Akan menghapus data di 

database 

- Valid  

- Klik 

button 

batal 

Akan membatalkan data 

yang sudah di-input-kan 

agar tidak tersimpan 

- Valid  

- Keluar  Akan keluar dari sistem - Valid  
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5.3.3  Pengujian Halaman Transaksi 

Hasil pengujian sistem pada halaman data transaksi dapat dilihat pada  

table 5.3 di bawah ini: 

Tabel 5.3 Halaman Transaksi  

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Transaksi 

Keterangan Kondisi Kesimpulan  

Benar Salah 

Klik button 

transaksi 

- Akan masuk kedalam 

menu transaksi 

penjualan dan 

pembelian 

-  

Valid 

- Klik button 

pembelian 

Akan masuk ke sistem 

transaksi pembelian 

- Valid 

- Klik button 

penjualan 

Akan masuk ke sistem 

transaksi penjualan 

- Valid  

- Klik button 

baru 

Akan menambahkan 

data baru yang akan 

di-input-kan  

-  

Valid  

- Klik button 

simpan  

Akan menyimpan data 

yang telah di-input-

kan 

- Valid  

- Klik button 

batal 

Akan membatalkan 

jika terjadi kesalahan 

- Valid  

- Klik button 

keluar 

Akan keluar dari 

sistem 

- Valid 

- Klik button 

tambah 

Akan menmabah data 

barang yang di 

inginkan 

- Valid  

- Klik button 

kurang  

Akan mengurangi 

data barang yang di 

inginkan  

- Valid 
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5.3.4 Pengujian Halaman Lihat Data 

Hasil pengujian sistem pada halaman lihat data dapat dilihat pada  tabel 

5.4 di bawah ini: 

Tabel 5.4 Halaman Lihat Data 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Lihat Data 

Keterangan Kondisi Kesimpulan  

Benar Salah 

Klik tombol 

Lihat Data 

- Akan masuk kedalam 

menu lihat data stok 

barang, supplier, 

pelanggan, pembelian 

dan penjualan 

-  

Valid 

- Klik button 

stok barang  

Akan masuk ke data 

stok barang yang telah 

di-input-kan 

- Valid  

- Klik button 

supplier 

Akan masuk ke data 

supplier yang telah di-

input-kan 

- Valid  

- Klik button 

pelanggan 

Akan masuk ke data 

pelanggan yang telah 

di-input-kan 

- Valid  

- Klik button 

pembelian 

Akan masuk ke data 

pembelian yang telah 

di-input-kan 

- Valid  

- Klik button 

penjualan 

Akan masuk ke data 

penjualan yang telah 

di-input-kan 

- Valid  

- Klik button 

cetak 

Akan mencetak data 

sesuai dengan yang di 

inginkan 

- Valid  

- Klik button 

cari 

Akan mencari data 

sesuai dengan yang 

diinginkan 

-  Valid  

- Klik button 

keluar 

Akan keluar dari 

sistem  

-  Valid  
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5.3.5 Pengujian Halaman Laporan 

Hasil pengujian sistem pada halaman laporan dapat dilihat pada  tabel 5.5 

di bawah ini: 

Tabel 5.5 Halaman Laporan 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Laporan 

Keterangan Kondisi Kesimpulan  

Benar Salah 

Klik button 

Laporan 

- Akan masuk kedalam 

menu laporan 

pembelian, penjualan, 

jurnal pembelian, 

jurnal penjualan, buku 

besar kas, buku besar 

pembelian dan buku 

besar penjualan. 

 

 

 

- 

 

 

 

Valid 

- Klik button 

pembelian  

Akan masuk ke data 

laporan pembelian 

-   Valid  

- Klik button 

penjualan 

Akan masuk ke data 

laporan penjualan 

-   Valid  

- Klik  button 

jurnal 

pembelian 

Akan masuk ke jurnal 

laporan pembelian 

-   Valid  

- Klik  button 

cetak 

Akan mencetak 

laporan sesuai dengan 

yang dibutuhkan 

-   Valid  

- Klik  button 

keluar 

Akan keluar dari 

sistem 

-   Valid  
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5.3.6 Pengujian Halaman Dashboard 

Hasil pengujian sistem pada halaman dashboard dapat dilihat pada  tabel 

5.6 di bawah ini: 

Tabel 5.6 Halaman Dashboard 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Dashboard 

Keterangan Kondisi Kesimpulan  

Benar Salah 

Klik button 

Dashboard 

- Akan masuk kedalam 

menu dashboard 

penjualan, pembelian, 

persediaan barang dan 

pelanggan 

 

 

- 

 

 

Valid 

 Klik button 

penjualan  

Akan masuk menu 

dashboard penjualan 

-   Valid  

 Klik button 

pembelian 

Akan masuk menu 

dashboard pembelian 

-   Valid  

 Klik  button 

stok barang 

Akan masuk menu 

dashboard persediaan 

barang 

-   Valid  

 Klik  button 

pelanggan  

Akan masuk menu 

dashboard pelanggan 

-   Valid  

 Klik  button 

grafik 

Akan menampilkan 

tampilan grafik sesuai 

data yag dibutuhkan 

-   Valid  

 

5.3.7 Pengujian Halaman Data User 

Hasil pengujian sistem pada halaman data user dapat dilihat pada  tabel 

5.7 di bawah ini: 

Tabel 5.7 Halaman Data User 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Data User 

Keterangan Kondisi Kesimpulan  

Benar Salah 

Klik Button 

Data User 

- Akan masuk kedalam 

menu data user untuk 

mengatur hak akses 

pengguna 

 

 

- 

 

 

Valid 
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Tabel 5.7 Halaman Data User (Lanjutan) 

Kasus dan Hasil Pengujian Halaman Data User 

Keterangan Kondisi Kesimpulan  

Benar Salah 

 Klik tombol 

baru 

Akan dapat meng-

input-kan data baru  

- Valid  

 Klik tombol 

simpan 

Akan menyimpan data 

yang telah di-input-

kan ke dalam 

database 

- Valid 

 Klik tombol 

ubah 

Akan mengubah data 

jika terjadi kesalahan 

setelah disimpan. 

- Valid  

 Klik tombol 

hapus 

Akan menghapus data 

di database 

- Valid  

 Klik tombol 

batal 

Akan membatalkan 

data yang sudah di-

input-kan agar tidak 

tersimpan 

- Valid  

 Keluar  Akan keluar dari 

sistem 

- Valid  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  SIMPULAN  

Berdasarkan dari hasil pembahasan secara keseluruhan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis dari penelitian ini diperoleh data input-an berupa data 

barang, data pelanggan, dan data supplier. Data proses berupa detail 

pembelian, transaksi penjualan, transaksi pembelian, detail penjualan. 

Dan output berupa laporan pembelian, laporan penjualan, laporan 

pelanggan, laporan persediaan barang. 

2. Perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk membantu 

implementasi sistem sehingga pada saat, pengguna input, proses, dan 

output dapat dilakukan dengan mengklik tombol yang sesuai serta 

mempermudah user dalam mengerjakan proses bisnis penjualan dan 

pembelian. 

 

6.2  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang ingin 

disampaikan penulis yaitu : 

1. Diharapkan pada sistem yang baru dibuat dapat diimplementasikan 

sehingga dapat mempermudah pekerjaan pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia 
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2. Perlu adanya pemeliharaan secara berkala terhadap sistem informasi 

untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi. 

3. Adanya backup data untuk mencegah kemungkinan kehilangan atau 

kerusakan data yang ada. 

4. Diharapkan akan dikebangkan ke aplikasi web, untuk memudahkan 

bagian penjualan dalam melakukan promosi produk. 
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