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ABSTRAK

PT. Artho Jaya Batuah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan handphone
dan aksesoris. Analisis terhadap proses pengelolaan barang baik digudang pusat juga gudang retail
pada PT. Artho Jaya Batuah. Ditemukan beberapa masalah diantaranya banyak proses pengelolaan
data barang secara manual yang masih menggunakan catatan lembar kertas dan pembukuan seperti
mutasi barang, reture barang dan pengecekan stok pada barang. Dalam pemecahan masalah ini
digunakan metode penelitian yaitu metode waterfall.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi yang akan diterapkan guna
untuk membantu proses pengelolaan barang pada PT. Artho Jaya Batuah. Dalam pembuatan
perangkat lunak ini menggunakan bahasa pemograman PHP, Javascript, dan HTML. Penyimpanan
database menggunakan MySQL, untuk pengujian program menggunakan metode Black box yaitu
pengujian secara langsung kepada sistem aplikasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, sistem informasi yang dibuat
dapat membantu pihak PT. Artho Jaya Batuah dalam proses pengelolaan data barang meliputi
distribusi, reture, dan stok serta mempercepat pembuatan laporan-laporan. Pengolahan data dengan
menggunakan sistem informasi yang terintegrasi ini akan lebih efektif dan efisien dalam
menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Kata Kunci :Aplikasi, Pengelolaan, Distribusi, Reture, Stok.

ABSTRACT

PT. Artho Jaya Batuah is a company engaged in the trading of mobile phones and accessories.
Analysis of the process of managing goods both in the central warehouse as well as the retail
warehouse at PT. Artho Jaya Batuah. There were several problems, including many processes of
manually managing goods data that still used paper records and bookkeeping such as mutation of
goods, retaining goods and checking stock on goods. In solving this problem, the research method
used is the waterfall method.

This study aims to create an information system that will be applied to help the process of
managing goods at PT. Artho Jaya Batuah. In making this software using the programming language
PHP, Javascript, and HTML. Database storage using MySQL, for program testing using the Black
box method, namely testing directly to the application system.

Based on the research results and conclusions obtained, the information system created can
help PT. Artho Jaya Batuah in the process of managing data on goods including distribution, reture,
and stock as well as speeding up the production of reports. Data processing using an integrated
information system will be more effective and efficient in producing useful information for decision
making.
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PENDAHULUAN
PT. Artho Jaya Batuah adalah sebuah perusahaan yang berdiri kurang lebih 10 tahun lalu di

Banjarmasin yang bergerak dibidang perdagangan. Untuk saat ini PT. Artho Jaya Batuah memiliki 4
toko retail yang tersebar di Banjarmasin dan Banjarbaru, untuk daerah Banjarmasin beralamat di Jl.
AYani KM 2, Jl. Letjen S.Parman dan Jl. Perintis Kemerdekaan, untuk daerah Banjarbaru beralamat
di Jl. A.Yani KM 38.

Barang yang diperdagangkan seperti handphone dari berbagai merk dan macam-macam aksesoris
handphone. Selain menjual barang, PT. Artho Jaya Batuah juga mempunyai service center untuk
perbaikan handphone, service center ini berada pada toko dicabang A.Yani KM 2 tepatnya di lantai 2
bangunan gedung. Setiap harinya ada banyak transaksi barang masuk dari supplier, reture barang,
maupun penjualan barang kepada konsumen.

Pada pengelolaan stok barang di gudang pada PT. Artho Jaya Batuah masih menggunakan cara
manual, artinya dari segi pengelolaan masih menggunakan selembar kertas. Pelaporan dari
administrasi bagian gudang dengan cara menyalin data persediaan barang yang berada digudang dari
catatan pembukuan tersebut ke dalam Microsoft Office Excel. Setiap harinya laporan tersebut harus di
perbaharui guna mengetahui berapa persediaan sisa barang-barang yang tersisa di gudang.
Sulitnyakalau penyimpanan data barang menggunakan cara manual seperti itu. Maka dari itu
dibuatlah aplikasi stok gudang berbasis web pada kasus PT. ArthoJaya Batuah. Dengan adanya
aplikasi pengelolaan barang ini karyawan bisa langsung melihat keluar masuk barang dengan mudah
karena tidak perlu menunggu data dari karyawan pencatat stok barang yang ada di setiap gudang.
Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh karyawan gudang disetiap retail dalam menginventarisasi
produk yang ada digudang, meliputi pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data stok
gudang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang “Aplikasi
Distribusi, Reture, dan Stok Barang Berbasis Web Pada PT. Artho Jaya Batuah Banjarmasin”
yang dapat memudahkan dalam menangani proses persediaan stok barang, pendataan barang masuk
dan keluar, pemesanan barang, pengiriman barang, sehingga sistem yang akan dibangun diharapkan
dapat mempermudah pekerjaan pada PT. Artho Jaya Batuah dalam mengelola dan mengontrol data
persediaan stok barang.

ALAT DAN METODE
1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap proses pengelolaanbarang yang ada pada PT.
Artho Jaya Batuah.

2. Wawancara (Interview)
Wawancara dilakukan secara langsung kepada karyawan bagian gudang pusat, karyawan pada
gudang retail, dan karyawan yang bertugas pada pengecekan stok barang disetiap gudang untuk
memperoleh data-data yang diperlukan guna kepentingan pengembangan aplikasi.

3. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari
sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkatikan dengan penelitian ini.

4. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak karyawan PT.
Artho Jaya Batuah mengenai data supplier, data barang, data retail, data sales, dan lain-lain. Hal ini
dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan
sebagai tempat penelitian.



ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Analisis sistem memberikan gambaran tentang sistem yang diamati yang saat ini sedang

berjalan. Kelebihan dan kekurangan sistem tersebut dapat diketahui dan diidentifikasi sehingga dalam
membangun aplikasi pengelolaan barang menjadi lebih mudah. Kekurangan dari sistem yang sedang
berjalan, susahnya mengontrol arus keluar masuk barang pada gudang pusat maupun gudang retail
dan pengecekan stok yang masih dilakukan secara manual oleh admin stok. Analisa kebutuhan sistem
ini menggambarkan kebutuhan fungsi aplikasi distribusi, reture dan stok pada PT. Artho Jaya Batuah
yang akan dikembangkan. Pada sistem aplikasi ini terdapat empat kesatuan luar yaitu supplier, admin
gudang pusat, admin retail, sales, dan admin stok.

Perancangan model sistem merupakan bagian penting dalam pengembangan suatu aplikasi
maupun sistem informasi dan salah satu komponen sistem yang dapat dijadikan tolak ukur
keberhasilan sistem adalah ouput atau keluaran

PEMBAHASAN
Tampilan Antarmuka Masukan Sistem
1. Tampilan Antarmuka Login

Gambar 4. 1Tampilan Form Login
Seperti pada gambar diatas, halaman login menampilkan sebuah tampilan halaman saat pertama

kali diakses oleh user sebelum user melakukan login terhadap sistem. Memasukkan user yang telah
didaftarkan, bagi yang belum mempunyai akun bisa menghubungi kontak administrator yang tertera
2. Tampilan Antarmuka Home

Gambar 4. 2Tampilan Form Login



Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan home menampilkan sebuah tampilan halaman
setelah melakukan login terhadap sistem. Sidebar yang tersedia tergantung dari jenis akun yang login.
Setiap siderbar terdapat beberapa list button yang memiliki fungsi disetiap buttonnya.
3. Tampilan Antarmuka Tambah Akun

Gambar 4. 3Tampilan Form Tambah Akun
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah akun menampilkan sebuah tampilan

mengisi beberapa data Admin yang akan didaftarkan, button tambah akun ini dapat ditemukan pada
sidebar master. Sehingga hanya bisa diakses oleh administrator aplikasi

4. Tampilan Antarmuka Data Akun

Gambar 4. 4Tampilan Form Akun
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data akun menampilkan sebuah tampilan dari

semua data Admin yang telah didaftarkan, juga bisa melakukan aksi edit dan hapus pada data tersebut,
button data akun ini dapat ditemukan pada sidebar master. Sehingga hanya bisa diakses oleh
administrator aplikasi.



5. Tampilan Antarmuka Tambah Supplier

Gambar 4. 5 Tampilan Form Tambah Supplier
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah supplier menampilkan sebuah tampilan

mengisi beberapa data supplier yang akan didaftarkan, button tambah supplier ini dapat ditemukan
pada sidebar admin gudang. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin gudang dan administrator
aplikasi.
6. Tampilan Antarmuka Supplier

Gambar 4. 6 Tampilan Form Supplier
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data supplier menampilkan sebuah tampilan dari

semua data supplier yang telah didaftarkan, juga bisa melakukan aksi edit dan hapus pada data
tersebut, button data supplier ini dapat ditemukan pada sidebar admin gudang. Sehingga hanya bisa
diakses oleh admin gudang dan administrator aplikasi.
7. Tampilan Antarmuka Tambah Retail

Gambar 4. 7 Tampilan Form Tambah Retail



Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah retail menampilkan sebuah tampilan
mengisi beberapa data retail yang akan didaftarkan, button tambah retail ini dapat ditemukan pada
sidebar master. Sehingga hanya bisa diakses oleh administrator aplikasi.
8. Tampilan Antarmuka Retail

Gambar 4. 8Tampilan Form Retail
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data retail menampilkan sebuah tampilan dari

semua data retail yang telah didaftarkan, juga bisa melakukan aksi edit dan hapus pada data tersebut,
button data retail ini dapat ditemukan pada sidebar master. Sehingga hanya bisa diakses oleh
administrator aplikasi.
9. Tampilan Antarmuka Tambah Sales

Gambar 4. 9Tampilan Form Tambah Sales
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah sales menampilkan sebuah tampilan

mengisi beberapa data sales yang akan didaftarkan, button tambah sales ini dapat ditemukan pada
sidebar retail. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin retail dan administrator aplikasi.
10.Tampilan Antarmuka Sales

Gambar 4. 10Tampilan Form Sales



Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data sales menampilkan sebuah tampilan dari
semua data sales yang telah didaftarkan, juga bisa melakukan aksi edit dan hapus pada data tersebut,
button data sales ini dapat ditemukan pada sidebar retail. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin
retail dan administrator aplikasi.
11.Tampilan Antarmuka Tambah Barang Baru

Gambar 4. 11Tampilan Form Tambah Barang
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah barang baru menampilkan sebuah tampilan

mengisi beberapa data barang baru yang akan didaftarkan, button tambah barang baru ini dapat
ditemukan pada sidebar barang. Namun yang hanya bisa menambahkan barang baru adalah admin
gudang dan administrator aplikasi.
12.Tampilan Antarmuka Barang

Gambar 4. 12Tampilan Form Barang
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data barang menampilkan sebuah tampilan dari

semua data barang gudang pusat maupun gudang retail yang telah dikelola, fitur aksi edit dan hapus
pada data tersebut hanya bisa diakses oleh administratoraplikasi, button data barang ini dapat
ditemukan pada sidebar barang. Sehingga dapat diakses oleh admin gudang ataupun admin retail.
13.Tampilan Antarmuka Tambah Mutasi Barang

Gambar 4. 13Tampilan Form Tambah Mutasi Barang
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah mutasi barang ke gudang retail

menampilkan sebuah tampilan mengisi beberapa data barang yang akan dimutasikan, button tambah



mutasi ini dapat ditemukan pada sidebar admin gudang. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin
gudang dan administrator aplikasi.

14.Tampilan Antarmuka Mutasi Barang

Gambar 4. 14Tampilan Form Mutasi Barang
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah mutasi barang ke gudang retail

menampilkan sebuah tampilan beberapa data barang yang telah dimutasikan, juga bisa melakukan
aksi edit dan hapus pada data tersebut, button data ini dapat ditemukan pada sidebar admin gudang.
Sehingga hanya bisa diakses oleh admin gudang dan administrator aplikasi.
15.Tampilan Antarmuka Tambah Reture Supplier

Gambar 4. 15Tampilan Form Tambah Reture Supplier
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah reture barang gudang pusat ke supplier

menampilkan sebuah tampilan mengisi beberapa data barang bermasalah yang akan direture, button
tambah reture ini dapat ditemukan pada sidebar admin gudang. Sehingga hanya bisa diakses oleh
admin gudang dan administrator aplikasi.
16.Tampilan Antarmuka Reture Supplier



Gambar 4. 16Tampilan Form Tambah Reture Supplier
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data reture barang ke supplier menampilkan sebuah

tampilan beberapa data barang yang telah direturkan, juga bisa melakukan aksi edit dan hapus pada
data tersebut, button data ini dapat ditemukan pada sidebar admin gudang. Sehingga hanya bisa
diakses oleh admin gudang dan administrator aplikasi.
17.Tampilan Antarmuka Tambah Reture Retail

Gambar 4. 17Tampilan Form Tambah Reture Retail
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan tambah reture barang gudang retail ke gudang pusat

menampilkan sebuah tampilan mengisi beberapa data barang bermasalah yang akan direture, button
tambah reture ini dapat ditemukan pada sidebar admin retail. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin
retail dan administrator aplikasi.
18.Tampilan Antarmuka Reture Retail

Gambar 4. 18Tampilan Form Reture Retail
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data reture barang retail ke gudang pusat

menampilkan sebuah tampilan beberapa data barang yang telah direturkan, juga bisa melakukan aksi
edit dan hapus pada data tersebut, button data ini dapat ditemukan pada sidebar admin retail. Sehingga
hanya bisa diakses oleh admin retail dan administrator aplikasi.
19.Tampilan Antarmuka Tambah Penjualan



Gambar 4. 19Tampilan Form Input Penjualan Retail
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan penjualan menampilkan sebuah tampilan mengisi

data barang yang akan dijual kepada konsumen, button tambah penjualan ini dapat ditemukan pada
sidebar admin retail. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin retail (administrator aplikasi tidak dapat
melakukan input penjualan).
20.Tampilan Antarmuka Penjualan

Gambar 4. 20Tampilan Form Penjualan Retail
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data penjualan retail menampilkan sebuah tampilan

beberapa data barang yang telah terjual, disini admin tidak bisa melakukan aksi edit dan hapus pada
data tersebut, button data ini dapat ditemukan pada sidebar admin retail. Sehingga hanya bisa diakses
oleh admin retail.
21.Tampilan Antarmuka Input Stok Fisik

Gambar 4. 21Tampilan Form Input Unit Fisik
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan input stok fisik menampilkan sebuah tampilan

mengisi data unit fisik barang yang akan dikalkulasi jumlah antara stok barang dengan stok fisik



apakah sesuai atau mengalami selisih stok barang, button ini dapat ditemukan pada sidebar admin
stok. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin stok dan administrator aplikasi.
22.Tampilan Antarmuka Stok

Gambar 4. 22Tampilan Form Pengecekan Stok
Seperti pada gambar diatas, Halaman tampilan data stok menampilkan sebuah tampilan data

barang yang telah dicocokkan antara stok barang dengan unit fisik, button data ini dapat ditemukan
pada sidebar admin stok. Sehingga hanya bisa diakses oleh admin stok dan administrator aplikasi.



==

4.1.1 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem
1. Tampilan Laporan Admin

Gambar 4. 23Tampilan Laporan Admin
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Daftar Admin.

2. Tampilan Laporan Supplier

Gambar 4. 24Tampilan Laporan Supplier
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Supplier.



3. Tampilan Laporan Retail

Gambar 4. 25Tampilan Laporan Retail
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Retail.
4. Tampilan Laporan Sales

Gambar 4. 26Tampilan Laporan Sales
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Sales.



5. Tampilan Laporan Barang Masuk

Gambar 4. 27Tampilan Laporan Barang Masuk
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Barang Masuk.
6. Tampilan Laporan Stok Barang

Gambar 4. 28Tampilan Laporan Stok Barang
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Stok Barang



7. Tampilan LaporanMutasi Barang

Gambar 4. 29Tampilan Laporan Mutasi Barang
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Mutasi Barang.
8. Tampilan Laporan Reture Supplier

Gambar 4. 30Tampilan Laporan Reture Supplier
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Reture Supplier.



9. Tampilan Laporan Reture Retail

Gambar 4. 31Tampilan Laporan Reture Retail
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Reture Retail.
10.Tampilan Laporan Penjualan Retail

Gambar 4. 32Tampilan Laporan Penjualan Retail
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Penjualan Retail.



11.Tampilan Laporan Penjualan Sales

Gambar 4. 33Tampilan Laporan Penjualan Sales
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Penjualan Sales.
12.Tampilan Laporan Pendapatan Retail

Gambar 4. 34Tampilan Laporan Pendapatan Retail
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Pendapatan Retail.



13.Tampilan Laporan Pengecekan Stok

Gambar 4. 35Tampilan Laporan Pengecekan Stok
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa Laporan Pengecekan Stok.
14.Tampilan Grafik Penjualan Sales (Nominal dan Unit)

Gambar 4. 36Tampilan Grafik Penjualan Sales (Nominal)

Gambar 4. 37Tampilan Grafik Penjualan Sales (Unit)
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa grafik penjualan sales (nominal dan unit).



15.Tampilan Grafik Pendapatan Retail

Gambar 4. 38Tampilan Grafik Pendapatan Retail
Gambar diatas menampilkan hasil Output berupa grafik pendapatan retail.
4.2 Pengujian Sistem

Pengujian adalah proses untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum digunakan
oleh pengguna. Untuk mengetahui dan mengantisipasi aplikasi yang dibuat bebas dari kesalahan-
kesalahan atau error maka harus dilakukan pengujian sistem. Salah satu metode pengujian yang sering
digunakan untuk menguji aplikasi baru adalah dengan menggunakan metode pengujian black box.
Pengujian black box ini bertujuan untuk menunjukan fungsi perangkat lunak tentang cara
beroperasinya form yang dibuat, apakah input, proses dang output data telah berjalan sebagaimana
yang diharapkan.
4.2.1 Rencana Pengujian Sistem

Pengujian Aplikasi Distribusi,Reture,dan Stok pada PT. Artho Jaya Batuah menggunakan
data uji berupa sebuah data dan masukan dari pengguna.

Tabel 4. 1 Rencana Pengujian Sistem

Kelas Uji Tingkat Uji Pengujian

Login Username Black Box
Password Black Box

Input

Data Admin Black Box
Data Supplier Black Box
Data Retail Black Box
Data Sales Black Box
Data Barang Black Box
Barang Masuk Dari Supplier Black Box
Mutasi Barang Black Box
Reture Supplier Black Box
Reture Retail Black Box
Penjualan Retail Black Box
Pengecekan Stok Barang Black Box

Laporan

Laporan Data Admin Black Box
Laporan Data Supplier Black Box
Laporan Data Retail Black Box
Laporan Data Sales Black Box
Laporan Data Barang Masuk Black Box
Laporan Data Barang (Gudang Pusat dan Retail) Black Box
Laporan Data Mutasi Barang Black Box



Laporan Data Reture Supplier Black Box
Laporan Data Reture Retail Black Box
Laporan Data Penjualan Retail Black Box
Laporan Data Penjualan Sales (Unit dan Nominal) Black Box
Laporan Data Pendapatan Retail Black Box
Laporan Data Pengecekan Stok Black Box

4.2.2 Hasil Pengujian Sistem
Hasil pengujian adalah hasil yang diperoleh dari semua tahapan pengujian sehingga objek yang

diujikan dapat dinilai dengan data-data dan metode yang digunakan dalam tahap pengujian.
1. Login

Tabel 4. 2Pengujian Login

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Username
Master, Admin
Gudang, Admin

Retail, Admin Stok

Apabila tombol login
di klik maka

akan dilanjutkan
dengan menampilkan

halaman utama

Sesuai yang diharapkan BerhasilUsername
Master, Admin
Gudang, Admin

Retail, Admin Stok

2. Input Admin

Tabel 4. 3Pengujian Input Admin

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data admin

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Data Admin

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data Admin serta dapat
mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian admin
berdasarkannama admin

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

3. Input Supplier

Tabel 4. 4Pengujian Input Supplier

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data supplier

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Data Supplier

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data supplier serta dapat
mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil



Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian supplier
berdasarkannama supplier

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

4. Input Retail

Tabel 4. 5Pengujian Input Retail

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
dataretail

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Retail

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data retail serta dapat
mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian retail
berdasarkannama retail

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

5. Input Admin Retail

Tabel 4. 6Pengujian Input Admin Retail

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Admin Retail

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data admin retail serta dapat

mengubah data update ke
database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian berdasarkan
admin retail

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

6. Input Sales

Tabel 4. 7Pengujian InputSales

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
datasales

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Sales

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data sales serta dapat
mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil



Klik tombol “Cari” Data pencarian sales
berdasarkannama sales

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

7. Input Barang

Tabel 4. 8Pengujian Input Barang

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data barang

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data Barang serta dapat
mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

8. Input Barang Masuk

Tabel 4. 9Pengujian Input Barang Masuk

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data barang masuk

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Barang Masuk

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data Barang masuk serta
dapat mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

9. Input Mutasi Barang

Tabel 4. 10Pengujian Input Mutasi Barang

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data mutasi barang

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Mutasi Barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data mutasi Barang masuk

serta dapat mengubah data update
ke database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil



10. Input Reture Supplier

Tabel 4. 11Pengujian Input Reture Supplier

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data reture supplier

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Reture Supplier

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data reture Barangmasuk

serta dapat mengubah data update
ke database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

11. Input Reture Retail

Tabel 4. 12Pengujian Input Reture Retail

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data reture retail

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Reture Retail

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data reture Barang masuk

serta dapat mengubah data update
ke database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

12. Input Penjualan Retail

Tabel 4. 13Pengujian Input Penjualan Retail

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data penjualan

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Penjualan

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

13. Input Reture Retail

Tabel 4. 14Pengujian Input Reture Retail

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data reture retail

Sesuai yang
diharapkan Berhasil



Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Daftar Reture Retail

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data reture Barang masuk

serta dapat mengubah data update
ke database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol
“Hapus” Data akan terhapus dari database Sesuai yang di

harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

14. Input Pengecekan Stok

Tabel 4. 15Pengujian Input Pengecekan Stok

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik tombol
“Tambah Data”

Akan menampilkan form input
data unit fisik

Sesuai yang
diharapkan Berhasil

Klik tombol
“Simpan”

Data akan tersimpan di database
dan akan di tampilkan di tampilan

Stok Barang (Gudang
Pusat/Retail)

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Edit”

Data di tabel akan tampil di form
edit data unit fisik masuk serta
dapat mengubah data update ke

database

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

Klik tombol “Cari” Data pencarian barang
berdasarkannama barang

Sesuai yang di
harapkan Berhasil

15. Laporan

Tabel 4. 16Pengujian Hasil Output Laporan

Data Masukan Hasil Yang Diharapkan Pengamatan Data Kesimpulan

Klik “Menu Laporan”
Akan menampilkan

Laporan Beberapa Menu
Laporan

Sesuai yang diharapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan Data
Admin”

Menampilkan Laporan
Data Admin Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan Data
Supplier”

Menampilkan Laporan
Data Supplier Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan Data
Retail”

Menampilkan Laporan
Data Retail Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Sales”

Menampilkan Laporan
Data Sales Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan Data
Barang” (Tergantung

Login Session)

Menampilkan Laporan
Data Barang (Tergantung

Login Session)
Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Barang Masuk”

Menampilkan Laporan
Barang Masuk Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Reture Supplier”

Menampilkan Laporan
Reture Supplier Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Reture Retail”

Menampilkan Laporan
Reture Retail Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Penjualan Retail”

Menampilkan Laporan
Penjualan Retail (Session Sesuai yang di harapkan Berhasil



Login)

Klik Menu“Laporan
Penjualan Sales”

Menampilkan Laporan
Penjualan Sales (Unit dan

Nominal)
Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Pendapatan Retail”

Menampilkan Laporan
Pendapatan Retail Sesuai yang di harapkan Berhasil

Klik Menu“Laporan
Pengecekan Stok”

Menampilkan Laporan
Pengecekan Stok Sesuai yang di harapkan Berhasil
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PENUTUP

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini maka diperoleh
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem ini membantu kegiatan berbagai proses pengelolaan barang pada PT. Artho Jaya Batuah

dengan mudah, cepat dan lebih terkontrol dengan lebih baik dan dinamis.
2. Pembuatan laporan lebih cepat dan akurat dengan adanya sistem ini, karena waktu yang diperlukan

dalam pembuatan laporan akan lebih cepat dibanding pembuatan laporan secara manual.
3. Pengecekan stok barang menjadi lebih mudah dan efektif dengan adanya sistem ini.
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