
 

 

APLIKASI PENYEDIAAN BARANG SERTA REPORT SALES 

PADA OFFICE RAY SURF BANJARMASIN BERBASIS WEB 

 
Salasiah1,Jauhari Maulani2, Adani Dharmawati3 

1Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16630362 
2 Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 11 230990 01 
3 Teknik Informatika, 55201,, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 11 101292 01 

E-mail: allamfb010@gmail.com 

 
ABSTRAK 

Ray Surf merupakan salah satu distro yang menjual berbagai produk pakaian yang berkualitas untuk 

para generasi milenial 

Selama ini, proses yang dilakukan untuk memasukkan data pada Penyediaan Barang Serta Report Sales 
Pada Office Raysurf Banjarmasin masih dengan sistem manual yaitu menggunakan pencatatan berupa 

buku dan disalin menggunakan MS.Excel. Hal ini dapat memperlambat para karyawan serta kasir di 

toko Raysurf Banjarmasin dalam pendataan penyeidaan dan penjualan barangnya. 

Sebelum membuat Aplikasi ini, penulis merancang dan merancang tabel- tabel yang dibutuhkan terlebih 
dahulu agar memudahkan dalam pembuatannya. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL sebagai databasenya. Penulis menggunakan data Unified Modeling Language (UML) 

untuk merancang skema alur kerja sistem ini. Kesimpulan bahwa dalam pengembangan program 
Aplikasi Penjualan pada Ofiice Raysurf Banjarmasin ini dapat bermanfaat, menyarankan kepada admin 

yang memegang dan menggunakan program yang sudah siap pakai dapat mengoperasikan komputer 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Aplikasi, PHP, MySQL,, Toko Raysurf Banjarmasin, Penediaan Barang, 

UML . 

 

ABSTRACT 

 

Ray Surf is a distribution that sells a variety of quality clothing products for the millennial generation 
So far, the process carried out to enter data on the Provision of Goods and Sales Reports at the Office 

Raysurf Banjarmasin is still using a manual system, namely using recording in the form of books and 

copied using MS.Excel. This can slow down employees and cashiers at the Raysurf store in Banjarmasin 

in recording their inventory and sales of goods. 
Before making this application, the authors designed and designed the tables needed in advance to make 

it easier to manufacture. This application is created using the PHP programming language and MySQL 

as the database. The author uses Unified Modeling Language (UML) data to design a workflow scheme 
for this system. The conclusion is that the development of the Sales Application program at the Office of 

Raysurf Banjarmasin can be useful, suggesting that admins who hold and use ready-made programs can 

operate computers in accordance with applicable rules. 
 

Keywords: Information Systems, Applications, PHP, MySQL,, Banjarmasin Raysurf Store, Goods 

Supply, UML. 

 



 

 

PENDAHULUAN 
Teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk dipelajari oleh manusia 

untuk dapat menciptakan sebuah keterampilan dan langkah-langkah cara pembuatannya sehingga bisa 

menciptakan suatu alat ataupun program dan juga suatu sistem sarana yang bermanfaat bagi manusia 

untuk mempermudah serta menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang dialami manusia sehingga 

dapat menimbulkan kenyamanan serta kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Peran suatu teknologi 

ini memunculkan perkembangan yang sangat pesat dan dapat menimbulkan dampak positif terutama 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga perusahaan, dalam perusahaan terutama ada dalam bidang 

pengelolaan, penyediaan dan laporan penjualan barang karena dapat membantu aktivitas kerja dalam 

menyimpan dan mengolah sebuah data juga dapat meningkatkan produktifitas kerja sehingga pengaruh 

teknologi ini bisa berdampak dengan memudahkan pekerjaan dalam bidangnya agar menjadi lebih 

sangat efektif dan efesien. 

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini yang sangat utama ada pada bidang Teknologi 

Informasi (TI) sangat membantu dan dapat mengubah perilaku gaya hidup masyarakat serta 

kesemangatannya dalam memahami Teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan skill masing-

masing dalam bidang yang dikerjakannya termasuk ada pada perusahaan. Dalam bidang perusahaan 

tentunya ada yang namanya persaingan bisnis dalam industrinya. Sekarang persaingan bisnis sangat 

semakin sengit karena semakin banyak jumlah perusahaan-perusahaan yang berdiri dan terus 

menciptakan bidang usaha dan menciptakan ide-ide yang baru sehingga tidak ada kesamaan dari 

perusahaan lain karena untuk mempertahankan bisnis usaha yang didirikan. Dalam perusahaan untuk 

membantu kesuksesannya dalam mempertahankan bisnisnya sangat tentu tidak lepas dari dua peran 

penting yaitu perusahaan dan operasionalnya, peran penting yang pertama dan paling utama yaitu 

perusahaan, dimana perusahaan tersebut dapat mengelola dengan baik dalam hal persediaan barangnya 

dan juga sangat teliti dalam laporan untuk penjualan barang sehingga membuat konsumen atau 

pelanggan sangat puas dalam pelayanannya agar dapat memenuhi permintaan dari pelanggan secara 

maksimal. 

Dengan adanya peran penting perusahaan, maka dalam peran tersebut perusahaan mampu 

mengendalikan dalam pengelolaan persediaanya dengan sangat baik juga dapat menjaga berjalannya 

bisnis didalam persaingan industri saat ini. Peran penting kedua yaitu operasional, didalam perusahaan 

ada yang namanya manajemen operasional, manajemen operasional sangat tentu berperan paling penting 

dalam perusahaan karena untuk mengembangkan sebuah bisnis dan keberlangsungan usaha maka 

manajamen operasional menentukan jumlah profit seperti membuka cabang bisnis agar bisa 

meningkatkan jumlah penjualan, manajamen operasional juga berperan dalam hal pengelolaan, 

perencanaan, mengkordionator, dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan barang 

secara langsung, dengan adanya Teknologi Informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemajuan perusahaan dalam berbisnis, meningkatkan penjualan dan menjadikan kinerja dalam 

perusahaan menjadi lebih efektif dan efesien. 

Ray Surf merupakan salah satu distro yang menjual berbagai produk pakaian yang berkualitas 

untuk para generasi milenial. Outlet yang menyediakan berbagai brand clothing seperti quiksilver, 

ripcurl, billabong, roxy, dan masih banyak lagi brand lainnya yang tersedia di ray surf. Alamat Office 

Ray Surf Banjarmasin berada di Jl. A. Yani KM 4,5 No.32 RT.10, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan 



 

 

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Distro Ray Surf sekarang mempunyai 7 

cabang toko yaitu Ray Surf Dutamall, Ray Surf Veteran, Ray Surf A. Yani KM 4, Ray Surf Banjarbaru, 

Ray Surf Balikpapan Central Plaza, Ray Surf Balikpapan Super Blok, Ray Surf Palangkaraya. 

Pada Office Ray Surf Banjarmasin sistem komputerisasi yang digunakan dalam mengelola data 

penyediaan barang serta laporan penjualan masih manual, dan tidak sedikit data-data penting seperti data 

barang dan penjualannya hanya didata menggunakan pencatatan kedalam buku besar dan data disimpan 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal ini menimbulkan banyak kelemahan seperti membutuhkan 

begitu banyak buku, mudah rusak dan sangat mudah sekali hilang, proses pendataan ini sangat 

menghambat kinerja perusahaan, bahkan mempersulit untuk menggali informasi dan apabila melakukan 

pencarian data itupun akan banyak memakan waktu, dan yang paling fatal apabila komputer yang 

digunakan untuk menyimpan data kedalam Microsoft Excel ini terkena virus, bisa saja datanya hilang 

atau error tidak sesuai ketika data disimpan, dan saat data tersebut diperlukan komputer maka data itu 

harus diperbaiki dan hal ini sangat menghambat perkerjaan, maka dari itu penyediaan barang dan 

laporan penjualan sangat penting bagi perusahaan, karena penyediaan barang untuk pelanggan yang 

memerlukan dan laporan penjualan untuk perusahaan melihat hasil penjualan. 

Dilihat dari sarana tersebut, diperlukan suatu sarana penunjang yang mampu meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi yaitu membuat sebuah aplikasi pengelolaan data berbasis Web, Saat ini aplikasi 

Web sudah banyak berkembang, yang menyebabkan Web mampu mendukung semua kebutuhan 

terutama pada perusahaan yang menginginkan layanan tambahan untuk mempermudah pekerjaan 

menjadi lebih cepat dan efisien agar mempermudah dalam penginputan data, perubahan data, 

penghapusan data, pencarian data, serta penyimpanan data dan data lebih aman karena tidak sembarang 

orang bisa mengaksesnya, diharapkan dapat menggantikan proses penginputan barang, penyetokan 

barang, dan pelaporan penjualan yang pada awalnya dilakukan secara manual dengan menggunakan 

suatu sistem yang terkomputerisasi dan dapat membantu meminimalisir kesalahan pada saat proses 

penyetokan barang hingga pelaporan penjualan barang secara maksimal. Dengan adanya aplikasi Web 

artinya kepengurusan mengelola data mengenai penyediaan barang dan laporan penjualan, dari 

kebutuhan tersebut digunakan dalam kerangka untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan 

memelihara data barang serta laporan. sehubungan dengan data tersebut, maka perlu diperhatikan 

khususnya kebutuhan data barang, karena ini berhubungan dengan kesuksesan dalam kinerja perusahaan 

untuk membantu kelancaran aktifitas dan kegiatan perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. dengan metode ini bisa mendapatkan dialog 

secara langsung kepada supervesior, manager, admin, dan karyawan toko 

bagaiamana sistem pengelolaan data persediaan barang serta laporan penjualan yang 

ada pada toko Raysurf Banjarmasin. 

2. Observasi 



 

 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. dan juga metode observas ini bisa 

langsung mengamati cara proses bagaimana sistem menginput data barang, jenis 

barang, data barang masuk, data stok barang, data penjualan barang, data retur 

barang dan laporan penjualan barang di tiap-tiap toko. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang tertulis yaitu kegiatan memperoleh 

data dengan cara pengumpulan data. 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
analisis sistem adalah penguraian suatu sistem informasi yang sudah utuh kedalam bagian-bagian 

komponennya dengan tujuan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam permasalahan 

maupun hambatan yang terjadi pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan atau 

pengembangan. 

Merupakan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang berjalan di toko Ray Surf Banjarmasin 

dibagian penyediaan barang serta laporan penjualan, sistem yang digunakan masih sederhana dan 

manual yaitu dengan cara menggunakan 

pengelolaan barangnya serta laporan penjualannya dicatat kedalam buku besar ataupun penyimpanannya 

disalin kedalam Microsoft Excel untuk pengurusan mengenai data barang, persediaan barangnya, stock 

barang, barang masuk maupun barang keluar, serta pelaporan penjualan salesnya dan fasilitas lainnya.  

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam analisis kebutuhan sistem adalah menentukan dan 

mengungkapkan kebutuhan sistem. Yang termasuk dalam kenutuhan sistem seperti kebutuhan data dan 

juga ada kebutuhan sistem lain yaitu kebutuhan sistem fungsional dan kebutuhan sistem non- fungsional, 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau 

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.tahap 

ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras 

dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun 

yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 

UML adalah sebuah bahasa standard untuk pengembangan sebuah software yang dapat menyampaikan 

bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak menyampaikan apa dan kapan model 

yang seharusnya dibuat yang merupakan salah satu proses implementasi pengembangan software. UML 

juga bisa dikatakan salah satu tool / model untuk merancang pengembangan software yang berbasis 

object oriented. 

Dalam merancang suatu basis data, digunakan metodologi-metodologi yang membantu dalam tahap 

perancangan basis data. Metodologi perancangan adalah pendekatan struktur dengan menggunakan 

prosedur, teknik, alat, serta bantuan dokumen untuk membantu dan memudahkan dalam proses 

perancangan.  



 

 

Berikut relasi antar tabel yang di gunakan, tabel karyawan, tabel brand, tabel pejualan, tabel jabatan, 

tabel retur, tabel barang masuk, tabel barang keluar, tabel toko, tabel pelanggan berelasi dengan       tabel 

barang sebagai master. 

Rancangan antarmuka masukan sistem berfungsi untuk menjelaskan tentang perancangan aplikasi akan 

dibangun. Hal ini dilakukan untukmempermudah pengguna dalam mengetahui proses yang terdapat 

pada aplikasi yang akan dibangun.  

Rancangan keluaran (output system) merupakan hasil dari rancangan Aplikasi Penyediaan Barang Serta 

Report Sales Pada Office Raysurf Banjarmasin Berbasi web. Suatu sistem berbentuk format laporan data 

yang dihasilkan oleh sistem input data (input system). 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Tampilan Aplikasi 

 

Berikut adalah hasil tampilan program Aplikasi Penyediaan Barang Serta Report 

Sales Pada Office Raysurf Banjarmasin Berbasis Web yang sudah berhasil dirancang 

sebelumnya yaitu : 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Login 

Halaman login ini digunakan oleh pengguna seperti admin, pegawai dan pimpinan untuk 

bisa masuk kehalaman utama dengan memasukan username dan password untuk bisa 

mengakses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Tampilan Login 
 

 

 



 

 

 

2. Tampilan Halaman Utama 

Tampilan halaman utama ini berfungsi sebagai menu untuk mengakses menu-menu 

selanjutnya yang diinginkan admin. 

 
 

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Utama 

3. Tampilan Tambah Data Admin 

Tampilan tambah data admin berfungsi untuk menambah data admin 

Gambar 4. 4 Tampilan Tambah Data Admin 

 

 

 

 



 

 

4. Tampilan Hasil Input Data Admin 

Tampilan hasil inputan data admin, ini adalah tampilan yang sudah dinput. 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Data Admin 

 

5. Tampilan Tambah Data Karyawan 

 

Tampilan tambah data sales berfungsi untuk menambah data input sales 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Tambah Data Karyawan 

 

 

 



 

 

6. Tampilan Hasil Inputan Data Karyawan 

 

Tampilan hasil inputa data sales, hasil tampilan yang sudah berhasil diinput. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan Hasil Input Data Karyawan 

 

7. Tampilan Tambah Data Jabatan 

Tampilan tambah data jabatan berfungsi untuk menambah inputan jabatan 

 

Gambar 4. 8 Tampilan Tambah Data Jabatan 

 

 

 



 

 

 

 
 

8. Hasi Tampilan Inputan Data Jabatan 

Hasil tampilan inputan data jabatan, hasil tampilan yang sudah berhasil diinput. 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Hasil Input Data Jabatan 

 

9. Tampilan Tambah Data Pelanggan 

 

Tampilan tambah data barang berfungsi untuk menginput data pelanggan. 

 

Gambar 4. 10 Tampilan Tambah Data Pelanggan 

 

 

 



 

 

 

10. Hasil Tampilan Input Data PelanggaZ 

Hasil tampilan inputan data pelanggan, hasil tampilan yang sudah berhasil 

diinput. 

 

Gambar 4. 11 Tampilan Hasil Input Data Pelanggan 

11. Tampilan Tambah Data Brand 

 

Tampilan tambah data brand berfungsi untuk menambah data brand. 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Tambah Data Brand 

 



 

 

12. Hasil Tampilan Inputan Data Brand 

Hasil tampilan inputan data brand, hasil tampilan yang sudah berhasil diinput. 

 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Hasil Input Data Brand 

 

13. Tampilan Tambah Data Toko 

 

Tampilan tambah data toko berfungsi untuk menambah data toko. 

 

Gambar 4. 14 Tampilan Tambah Data Toko 

 



 

 

14. Hasil Tampilan Inputan Data Toko 

 

Hasil tampilan inputan data toko, hasil tampilan yang sudah berhasil diinput. 

 

Gambar 4. 15 Tampilan Hasil Input Data Toko 

15. Tampilan Tambah Data Barang 

 

Tampilan tambah data barang berfungsi untuk menambahkan data barang. 

 

Gambar 4. 16 Tampilan Tambah Data Barang 

 



 

 

16. Tampilan Hasil Inputan Data Barang 

Tampilan hasil inputan data barang, hasil tampilan yang sudah berhasil diinput. 

 

Gambar 4. 17 Tampilan Hasil Input Data Barang 

 

17. Tampilan Tambah Data Barang Masuk 

Tampilan tambah data barang masuk berfungsi unutk menambah data barang masuk. 

 

 

Gambar 4. 18 Tampilan Tambah Data Barang Masuk 

 

 

 



 

 

18. Hasil Tampilan Inputan Data Barang Masuk 

Hasil inputan tampilan data barang masuk, hasil tampilan yang sudah berhasil 

diinput. 

 

Gambar 4. 19 Hasil Tampilan Input Data Barang Masuk 

 

19. Tampilan Tambah Data Retur 

 

Tampilan tambah data retur berfungsi untuk menambah data retur. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Tambah Data Retur



 

 

 

 

20. Hasil Tampilan Inputan Data Retur 

 

Hasil tampilan inputan data retur, hasil tampilan yang berhasil diinput. 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Hasil Input Data Retur 

21. Tampilan Tambah Data Barang Keluar 

Tampilan tambah data barang keluar berfungsi untuk menambah data barang keluar. 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Tambah Data Barang Keluar 

 



 

 

22. Hasil Tampilan Tambah Data Barang Keluar 

Hasil tampilan tambah data barang keluaran, hasil tampilan yang berhasil 

diinput. 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Hasil Input Data Barang Keluar 

 

23. Hasil Tampilan Data Invoice 

 

Hasil tampilan data invoice, hasil tampilan yang berhasil diinput. 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Data Invoice



 

 

 

1. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

Tampilan laporan (output system) merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk 

format laporan data yang dihasilkan oleh sistem. Tampilan yang di implementasikan 

dengan menggunakan bahasa pemograman PHP pada Aplikasi Penyediaan Barang 

Serta Report Sales Pada Office Raysurf Banjarmasin Berbasis Web sebagai berikut : 

1. Laporan Data Brand 

 

Laporan data brand berisi informasi tentang pembelian pada perusahaan. 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Data Brand 

 

2. Laporan Data Barang 

 

Laporan data yang berisi informasi tentang persediaan barang. 

 

Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Data Barang 

 

 



 

 

 

3. Laporan Data Barang Masuk 

Laporan data barang masuk laporan yang berisi informasi tentang masuknya 

barang. 

 
 

Gambar 4. 27 Tampilan Laporan Data Barang Masuk 

 

4. Laporan Data Toko 

 

Laporan data toko laporan yang berisi infrormasi tentang cabang toko. 

 

Gambar 4. 28 Tampilan Laporan Data Toko 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Laporan Data Retur 

Laporan data retur laporan yang berisi informasi tentang laporan retur barang. 

 

Gambar 4. 29 Tampilan Laporan Data Retur 

 

6. Laporan Data Penjualan 

 

Laporan data penjualan berisi informasi tentan laporan penjualan toko. 

 

 

Gambar 4. 30 Tampilan Laporan Data Penjualan 

 

 

 

 



 

 

 

7. Laporan Laba Rugi 

8. Laporan laba rugi laporan yang berisi tentang untung dan ruginya perusaha 

 

 

Gambar 4. 31 Tampilan Laporan Data Laba Rugi 

 

PENGUJIAN 

Pengujian adalah proses untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum di gunakan 

oleh pengguna dan telah diimplementasikan untuk mengetahui apakah sistem itu berjalan dengan 

baik. 

1. Tujuan Pengujian 

Proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan dalam pengujian 

suatu aplikasi. Kasus uji yang baik memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang 

belum diketahui. Mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di dalam aplikasi supaya 

suatu program berjalan dengan baik dan akurat. 

2. Rancangan dan Tahap Pengujian 

 

Pengujian program ini menggunakan metode black box, pengujian dengan 

menggunakan metode black box atau dikenal dengan nama lain input / output atau driven 

testing. Menggunakan asumsi tidak mengenal struktur internal dari program ( black box ), 

pengujian black box berusaha menemukan  dalam kategori sebagai berikut : 

1. Fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan Interface. 

3. Eror pada struktur data atau akses database external 

4. Batasan dari suatu data. 

 

Tahapan pengujian pada program ini meliputi proses input / output proses pengujian 

input / output adalah proses untuk mencoba program dengan memasukan data- data kedalam 

form yang ada pada program tersebut. 



 

 

 

 

3. Rancangan Tahap Pengujian Sistem 

 

Tabel 4. 3 Rancangan Pengujian Sistem 

 

No Kelas Uji Butir Uji Jenis 

Pengujian 

1 Login Admin, Kasir dan Pimpinan Black Box 

2 Pengujian Data Pengisian data Sales Black Box 

  Pengisian data Jabatan Black Box 

  Pengisian data Pelanggan Black Box 

  Pengisian data Brand Black Box 

  Pengisian data Toko Black Box 

  Pengisian data Barang dan Stok Black Box 

  Pengisian data Barang Masuk Black Box 

  Pengisian data Retur Service Black Box 

  Pengisian data Barang Keluar Black Box 

  Pengisian data Transaksi Black Box 

  Pengisian data Invoice Black Box 

3 Pengujian Cetak 

Data 

Cetak data Brand Black Box 

  Cetak data Barang Black Box 

  Cetak data Barang Masuk Black Box 

  Cetak data Toko Black Box 

  Cetak data Retur Black Box 

  Cetak data Penjualan Black Box 

  Cetak data Laba Rugi Black Box 

 

4. Kasus dan Hasil Pengujian 

1) Login 

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Login 

 

Data masukan Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil 

diamati 



 

 

Username dan 

password yang 

sesuai. 

Login dan Batal 

Dengan proses 

memasukan usenamer 

dan password bisa 

menjalankan program 

User dapat login  

 

Berhasil 

 

2) Pengelolaan Data Sales 

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Data Sales 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

sales 

Proses penambahan 

data sales berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

sales 

Proses ubah data 

sales berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

sales 

Proses hapus data 

sales berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

3) Pengelolaan Data Jabatan 

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Data Jabatan 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

jabatan 

Proses penambahan 

data jabatan 

berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

jabatan 

Proses ubah data 

jabatan berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

jabatan 

Proses hapus data 

jabatan berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

4) Pengelolaan Data Pelanggan 

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Data Pelanggan 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

pelanggan 

Proses penambahan 

data pelanggan 

berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

 

Berhasil 



 

 

Edit 

Data 

Input data 

pelanggan 

Proses ubah data 

pelanggan berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

pelanggan 

Proses hapus data 

pelanggan berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

5) Pengelolaan Data Brand 

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Data Brand 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

brand 

Proses penambahan 

data brand berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

brand 

Proses ubah data 

brand berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

brand 

Proses hapus data 

brand berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

6) Pengelolaan Data Toko 

Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Data Toko 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

toko 

Proses penambahan 

data toko berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

toko 

Proses ubah data 

toko berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

toko 

Proses hapus data 

toko berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

7) Pengolaan Data Barang & Stok 

 

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Data Barang & Stok 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

stok 

Proses penambahan 

data stok berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 



 

 

Edit 

Data 

Input data 

stok 

Proses ubah data 

stok berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

stok 

Proses hapus data 

stok berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

8) Pengelolaan Data Barang Masuk 

 

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Data Barang Masuk 
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 4. 12 Hasil Pengujian Data retur 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

retur 

Proses penambahan 

data retur berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

retur 

Proses ubah data 

retur berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

retur 

Proses hapus data 

retur berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

 

10) Pengelolaan Data Barang Keluar 

Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Data Barang Keluar 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

barang 

keluar 

Proses penambahan 

data barang keluar 

berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

 

Berhasil 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

data barang 

keluar 

Proses penambahan 

data barang masuk 

berhaisl 

Data berhasil 

disimpan 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

barang 

masuk 

Proses ubah data 

barang  masuk 

berhasil 

Data berhasil 

diubah 

 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

barang 

masuk 

Proses hapus data 

barang masuk 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

 

Berhasil 



 

 

Edit 

Data 

Input data 

Barang 

keluar 

Proses ubah data 

bararng keluar 

berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

barang 

keluar 

Proses hapus data 

barang keluar 

berhasil 

Data berhasil 

hapus 

 

Berhasil 

 

 

 

11) Pengelolaan Data Transaksi 

 

Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Data Transaksi 

 

Pengujian Data 

masukan 

Hasil yang 

diharapkan 

Pengamat Hasil yang 

diamati 

Simpan 

Data 

Input data 

transaksi 

Proses penambahan 

data transaksi 

berhasil 

Data berhasil 

disimpan 

 

Berhasil 

Edit 

Data 

Input data 

transaksi 

Proses ubah data 

transaksi berhasil 

Data berhasil 

diubah 

Berhasil 

Hapus 

Data 

Input data 

transaksi 

Proses hapus data 

transaksi berhasil 

Data berhasil 

hapus 

Berhasil 

PENUTUP 

 
 

1. Pengelolaan data penyediaan barang serta laporan penjualan sudah 

terkomputersasi, dan tidak lagi penyimpanannya menggunakan buku besar, 

melainkan input data berbasis web 

2. Tidak menimbulkan kelemahan lagi dalam proses pendataannya dan tidak 

menimbulkan hambatan dalam bekerja serta sangat mudah mengetahui dan 

menggali informasi berkat adanya sistem terkomputerisasi. 

3. Penyimpanan keseluruhan data sangat aman, data tidak lagi mudah hilang seta 

tidak berdampak dalam penghambatan bekerja 
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