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ABSTRAK  

 Minimarket Mizmart adalah salah satu minimarket non waralaba yang terletak di Jalan Ratu Zaleha, 

Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur. Permasalahan yang terjadi pada Minimarket Mizmart yang masih 

menerapkan sistem manual dalam melakukan pengelolaan data yang rentan akan kesalahan penginputan data, 

lambatnya proses operasional serta laporan yang disajikan tidak efisien. 

 Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Data Minimarket Mizmart Ratu Zaleha Banjarmasin dapat 

menampilkan data menjadi lebih akurat, mempermudah  pengelolaan data, penyajian laporan menjadi lebih cepat 

dan tepat, dan mempermudah dalam pencarian sebuah data/informasi.  

 Sistem ini dibangun berbasis Web dan diimplementasikan dalam Bahasa HTML,PHP, dan Database 

MySQL. Metode penelitian menggunakan Teknik observasi, wawancara, studi pustaka dan pengembangan 

perangkat lunak menggunakan model SDLC ( systems development life cycle ) dengan metode waterfall. 

 Aplikasi ini diuji menggunakan uji black box yaitu menguji perangkat lunak dari segi fungsional. 

Pengujian dilakukan bertujuan apakah fungsi masukan dan keluaran dari sistem sesuai dengan yang diharapkan. 

Hasil dari pengujian aplikasi ini menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil dan sesuai 

keinginan.  
Kata Kunci : Aplikasi, Pengelolaan, Minimarket, PHP, MySql, Waterfall, Black Box.  
  

ABSTRACT  
  

   Mizmart Minimarket is one of the non-franchised minimarkets located in Jalan Ratu Zaleha, Karang 

Mekar, East Banjarmasin District. Problems that occur in Minimarket Mizmart that still implements a manual 

system in managing data that is vulnerable to data input errors, slow operational processes and reports presented 

are inefficient. 

   The development of Minimarket Mizmart Ratu Zaleha Banjarmasin Data Management Application can 

display data more accurately, facilitate data management, presentation of reports to be faster and more precise, 

and facilitate the search for data / information.  

   The system is built web-based and implemented in HTML, PHP, and MySQL Databases. Research 

methods using observation techniques, interviews, library studies and software development using sdlc model ( 

systems development life cycle) with waterfall method. 

   This application is tested using black box test that is testing the software in terms of functional. Testing 

is carried out aimed at whether the input and output functions of the system are as expected. The results of this 

application test concluded that the expected functionality was all successful and as desired. 
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PENDAHULUAN  

Minimarket Mizmart adalah salah satu minimarket non waralaba yang terletak di Jalan 

Ratu Zaleha, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan 70236. Minimarket merupakan suatu bidang usaha yang bergerak di bidang 

perdagangan. Keberadaan minimarket di kota-kota besar tentunya sangat dibutuhkan bagi 

masyarakat kota khususnya di daerah perumahan. Minimarket sama seperti halnya toko 

kelontong, minimarket juga menjual bermacam-macam barang dan makanan. Sebagian besar 

masyarakat kota cenderung membeli kebutuhan sehari-hari dibanding pada toko biasa. Karena 

minimarket memiliki beberapa kelebihan seperti halnya tempat yang nyaman, proses transaksi 

lebih mudah dan jenis produk yang dijual lebih banyak. Secara harfiah minimarket berarti pasar 

kecil di mana tidak sebesar dan selengkap Supermarket, namun pada umumnya sama seperti 

Supermarket yang menjual berbagai barang keperluan sehari-hari.   

Dengan adanya penerapan sistem swalayan pada minimarket, di mana pembeli 

mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja 

mesin kasir. Sistem ini juga dianggap membantu agar pembeli tidak berhutang.  

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, Ceriamart, Starmart, 

Circle K, dan banyak minimarket yang dikelola individu perorangan lainnya. Dalam 

perkembangan ekonomi dewasa ini, penyebaran minimarket telah meluas,baik dalam kawasan 

tengah kota maupun daerah pinggiran kota.   

Minimarket Mizmart adalah suatu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam 

penjualan produk untuk keperluan sehari hari, seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah 

tangga, obat-obatan dan lain-lain. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dan masih berdiri 

hingga saat ini. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki cabang namun perusahaan ini mampu 

menjaga eksistensinya sebagai minimarket yang ramai dikunjungi oleh pembeli, walaupun 

disekitar terdapat minimarket waralaba.  

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Minimarket Mizmart berjumlah 3 orang, dengan 

jam kerja yang berbeda-beda ( sistem kerja shift ). Diantara 3 orang tersebut terdapat 1 admin 

yang bertanggung jawab penuh atas kondisi seluruh toko dan para staff yang berada 

didalamnya. Permasalahan yang terjadi pada Minimarket Mizmart yang masih menerapkan 

sistem manual dalam melakukan pengelolaan data diantaranya  dalam mengelola data member, 

data penjualan, data barang, data stok barang, data supplier dan sebagainya. Di mana seorang 

admin harus datang ke toko dan melakukan penginputan data secara manual dengan 

menggunakan aplikasi Ms.Excel yang rentan akan kesalahan penginputan, kesulitan dalam 

melakukan perubahan data dan dapat mengakibatkan lambatnya proses operasional. Penyajian 

laporannya pun kurang efisien untuk disajikan kepada pemilik toko/owner.  

 Berdasarkan penelitian Minimarket Mizmart sendiri belum mempunyai media yang 

dapat memproses data-data berbasis komputerisasi, maka dari itu saya mencoba melakukan 

penelitian tentang pembuatan aplikasi pengelolaan keseluruhan data dan pada aplikasi terdapat 

sebuah sistem yang dapat melayani seorang customer melakukan pemesanan produk secara 

online. Hal ini bisa dijadikan sebuah bentuk perbaikan ataupun membantu pelayanan serta 

mempermudah pengelolaan data dan pembuatan laporan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi pengelolaan data 

diantaranya adalah penelitian dengan judul “ Aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian  



Berbasis Web Pada PT. Pelayaran Sakti  Inti Makmur Palembang”, Novan Wijaya (2019). 

Penelitian “ Aplikasi Pelayanan Dan Pengelolaan Data Bengkel Secara Elektronik Berbasis 

Web ”, Moch. Fatchur Rozy (2017), “ Aplikasi Pengelolaan Data Akademik Berbasis Web 

Pada Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Quran “, Agus Setyawan (2019), dan “ Aplikasi 

Pengelolaan Data Praktikum Laboratorium Komputer Stmik Widya Cipta Dharma Berbasis 

Intranet”, Awang Harsa Kridalaksana (2016). 

Menurut Novan Wijaya (2019), pengolahan data yang dilakukan bagian HRD masih 

manual yang mengakibatkan lambatnya proses operasional, maka  dirancanglah sebuah aplikasi 

web based dengan menggunakan Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan database manajemen menggunakan MySQL.  

Menurut Moch. Fatchur Rozy (2017), sistem yang digunakan masih manual 

menggunakan sisitem pembukuan yang tidak efisien, sehingga menghambat proses pelayanan 

terhadap pelanggan maka akan dilakukan pembangunan aplikasi pelayanan dan pengelolaan 

data bengkel secara elektronik berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL.  

Menurut Agus Setyawan (2019), permasalahan yang terjadi adalah kinerja bagian Tata 

Usaha dalam menyimpan dan mengolah data akademis yang kurang maksimal karena masih 

menggunakan sistem pembukuan manual dan sistem yang akan dikembangkan yaitu berbasis 

web dengan menggunakan database MySql dan bahasa pemrograman PHP. 

Menurut Awang Harsa Kridalaksana (2016), penyimpanan data yang tidak efisien 

dalam melakukan pertukaran data ditambah komputer digunakan oleh banyak mahasiswa 

membuat data-data praktikum menumpuk dan dapat tercampur dengan data yang lain, untuk 

mengatasi kendala yang dihadapi maka akan dibangun sebuah aplikasi pengelolaan data 

praktikum berbasis intranet dengan database MYSQL dan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. 

  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan penerapan metode penelitian dalam mendapatkan data yang 

diperlukan sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Maka digunakan beberapa 

metode-metode penelitian yang dapat membantu di dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Metode Pengamatan (Observasi)  

Observasi yaitu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dengan 

mengamati secara langsung pengelolaan data kegiatan pada Minimarket Mizmart Ratu 

Zaleha Banjarmasin. 

2. Metode Wawancara (Interview)  

Memperoleh  data-data  laporan kegiatan dengan  cara  bertanya  kepada  orang-orang  

tertentu  yang  dianggap  mengerti  data-data  yang  berhubungan  dengan  penyusunan  

laporan  ini. 

3. Metode Studi (Literatur) 

Membaca buku-buku jurnal yang terkait pada penelitian ini. 

 

 

  



ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Analisis Sistem yang berjalan merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud unutk mengindentifikasikan dan mengevaluasi 

sebuah permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan. Minimarket Mizmart merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak dalam 

bidang perdagangan eceran yang menawarkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Saat ini 

sistem yang digunakan Minimarket Mizmart bisa dibilang masih manual dalam pengelolaan data.  

Di mana seorang admin harus datang ke toko dan melakukan penginputan data secara manual 

dengan menggunakan aplikasi Ms.Excel yang rentan akan kesalahan penginputan, kesulitan dalam 

melakukan perubahan data dan dapat mengakibatkan lambatnya proses operasional. Penyajian 

laporannya pun kurang efisien untuk disajikan kepada pemilik toko/owner. Yang tentunya menyulitkan 

pihak minimarket tersebut dalam hal pengelolaan keseluruhan data dan mendapatkan laporan data yang 

baik.   

PEMBAHASAN  

Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Data Minimarket Mizmart Ratu Zaleha Banjarmasin dimulai dengan 

langkah sebagai berikut:  

1. Perencanaan  

Tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi 

pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap perencanaan 

pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan 

merencanakan proyek-proyek besar lainnya.  

2. Analisis  

Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

Langkah-langkah didalam tahap analisis hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam mendefinisikan proyek-proyek yang akan dikembangkan ditahap perencanaan. 

Perbedaannya pada analisis ini ruang lingkup tugasnya lebih terinci. Didalam tahap analisis 

terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis yaitu sebagai berikut:  

a. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah.  

b. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.  

c. Analyze, yaitu menganalis.   

d. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis  

3. Desain  

Proses desain sistem mendefinisikan persyaratan perangkat, baik perangkat keras atau 

perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Desain perangkat 

lunak dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggambarkan sistem perangkat lunak yang 

mendasar serta hubungan Antara sistem. Desain tersebut yang dirancang untuk desain interface 

pemakai (dukungan interaksi Antara pemakai akhir dan aplikasi berbasis komputer yang mudah 

digunakan), desain data dan desain proses.  

4. Pengembangan  

Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan (development) adalah pemrograman. 

Pemrograman adalah pekerjaan menulis menguji dan memperbaiki (debug), dan memelihara 

kode yang membangun suatu program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan 

algoritma dan logika tertentu orangnya disebut Programmer.  

5. Pengujian Program  

Program akan  di uji untuk memastikan bahwa persyaratan perangkat lunak telah terpenuhi.  

6. Pengoperasian dan Pemeliharaan  



Sistem akan dipasang dan digunakan. Pemeliharaan termasuk mengoreksi kesalahan yang tidak 

ditemukan pada tahap sebelumnya. Meningkatkan pelaksanaan unit sistem dan meningkatkan 

layanan sistem menggunkan proses tinjauan pasca implemetasi, mengevaluasi dan 

memodifikasi sistem sesuai kebutuhan serta terhadap sistem yang telah dibuat.  

  

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem  

A. Tampilan Aplikasi Customer 

 

1. Tampilan halaman utama 

Halaman utama adalah halaman yang otomatis muncul disaat user/admin/owner mengakses 

sistem. 

 

Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Utama  

2. Tampilan Halaman Login  

 Menu Login digunakan untuk masuk ke dalam menu utama dari program, yaitu dengan 

 memasukkan username dan password sesuai level masing-masing. 

 

Gambar 4. 2 Halaman Login 

 

 

 

 



3. Halaman Keranjang Belanja 

Halaman ini untuk menampilkan seluruh produk yang dibeli oleh customer. 

 

Gambar 4. 3 Keranjang Belanja 

4. Halaman Pembayaran 

Halaman ini berguna untuk customer dalam pengisian data diri, alamat, serta metode 

pembayaran. 

 

Gambar 4. 4 Halaman Pembayaran 

 

B. Tampilan Aplikasi Admin 

1. Halaman Utama Admin 

 Menu utama adalah menu yang dapat diakses sesuai dengan level masing-masing, misalnya 

 seperti admin yang dapat menggunakan semua fitur yang ada. 

 

Gambar 4. 5 Halaman Utama Admin 

 



2. Tampilan Input Data Member 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Member yang terdiri dari nama, 

username, password, dan level. 

 

Gambar 4. 6 Input Data 

3. Tampilan Input Data Karyawan 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Karyawan yang terdiri dari ID 

karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, no telepon/hp, shift, dan pas foto. 

 

Gambar 4. 7 Input Data Karyawan 

4. Tampilan Input Data Barang 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Barang yang terdiri dari kode barang 

otomatis, nama barang, keterangan, info, kategori, harga beli, harga jual, stok, gambar produk. 

 

Gambar 4. 8 Input Data Barang 



5. Tampilan Input Data Pembelian 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Pembelian yang terdiri dari kode 

barang, kategori, stok, kode supplier, tanggal pesan, tanggal terima, foto resi. 

 

Gambar 4. 9 Input Data Pembelian 

6. Tampilan Input Data Supplier 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Supplier yang terdiri dari nama 

supplier, keterangan, kategori, tanggal pembelian, kuantitas, total harga, gambar. 

 

Gambar 4. 10 Input Data Supplier 

7. Tampilan Input Data Retur 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Retur yang terdiri dari kode retur 

otomatis, kode barang, nama barang, keterangan, jumlah. 

 

Gambar 4. 11 Input Data Retur 

 



8. Tampilan Input Data Neraca 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Neraca yang terdiri dari kas, 

peralatan, modal disetor, utang usaha, beban gaji, dan pendapatan. 

 

Gambar 4. 12 Input Data Neraca 

 

C. Tampilan Aplikasi Admin 

 

1. Tampilan Halaman Utama 

Menu utama adalah menu yang dapat diakses sesuai dengan level masingmasing, misalnya 

seperti user yang dapat menggunakan beberapa fitur yang ada. 

 

Gambar 4. 13 Halaman Utama Pemilik/owner 

 

D. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem  

1. Laporan Member 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data member 

 

Gambar 4. 14 Laporan Member 



2. Laporan Karyawan 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data karyawan 

 

Gambar 4. 15 Laporan Karyawan 

3. Laporan Barang 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data barang 

 

Gambar 4. 16 Laporan Barang 

4. Laporan Barang Masuk 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data barang masuk 

 

Gambar 4. 17 Laporan Barang Masuk 

 



5. Laporan Supplier 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data supplier 

 

Gambar 4. 18 Laporan Supplier 

6. Laporan Invoice (filter belum diambil) 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data invoice( filter barang telah diambil) 

 

Gambar 4. 19 Laporan Invoice ( filter belum diambil) 

7. Laporan Invoice (filter telah diambil) 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data invoice( filter barang telah diambil) 

 

Gambar 4. 20 Laporan Invoice ( telah diambil) 

 



8. Laporan Retur 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data retur 

 

Gambar 4. 21 Laporan Retur 

9. Laporan Neraca 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data neraca 

 

Gambar 4. 22 Laporan Neraca 

10. Laporan Penjualan  

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data penjualan 

 

Gambar 4. 23 Laporan Penjualan 

 



11. Laporan Penjualan ( per periode) 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data penjualan( per-periode) 

 

Gambar 4. 24 Laporan Penjualn ( per periode) 

12. Laporan Laba/rugi 

Merupakan tampilan Laporan atau informasi dari data laba/rugi 

 

Gambar 4. 25 Laporan Laba/rugi 

 

PENGUJIAN  

  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 dan output data telah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan.  

  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. Tabel Pengujian Login Customer 

Tabel 4. 1 Pengujian Login Customer 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Username, 

Password admin 

dan klik tombol 

Login 

Masuk Ke 

Halaman 

Customer 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Menginputkan 

Username, 

Password admin 

yang salah dan 

klik tombol Login 

Gagal masuk Ke 

Halaman Utama 

Customer 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

2. Tabel Pengujian Login Admin 

Tabel 4. 2 Pengujian Login Admin 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Username, 

Password admin 

dan klik tombol 

Login 

Masuk Ke 

Halaman Utama 

Admin 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 



Menginputkan 

Username, 

Password admin 

yang salah dan 

klik tombol Login 

Gagal masuk Ke 

Halaman Utama 

Admin 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

3. Tabel Pengujian Login Owner/pemilik 

Tabel 4. 3 Pengujian Login Owner/pemilik 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Username, 

Password admin 

dan klik tombol 

Login 

Masuk Ke 

Halaman Utama 

Owner 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Menginputkan 

Username, 

Password admin 

yang salah dan 

klik tombol Login 

Gagal masuk Ke 

Halaman Utama 

Owner 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

4. Tabel Pengujian Data Member 

Tabel 4. 4 Pengujian Data Member 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Member 

Data Member 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 



Mengubah Data 

Member dan klik 

tombol simpan 

Data Member 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data 

Member yang 

telah disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Member 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

5. Tabel Pengujian Data Karyawan 

Tabel 4. 5 Pengujian Data Karyawan 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Karyawan 

Data Karyawan 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Mengubah Data 

Karyawan dan 

klik tombol 

simpan 

Data Karyawan 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data 

Karyawan yang 

telah disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Member 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 



6. Tabel Pengujian Data Barang 

Tabel 4. 6 Pengujian Data Karyawan 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Barang 

Data Barang 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Mengubah Data 

Barang dan klik 

tombol simpan 

Data Barang 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data 

Barang yang 

telah disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Barang 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

7. Tabel Pengujian Data Pembelian 

Tabel 4. 7 Pengujian Data Pembelian 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Pembelian 

Data Pembelian 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Mengubah Data 

Pembelian dan 

Data Pembelian 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 



klik tombol 

simpan 

Lihat Data 

Pembelian yang 

telah disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Member 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

8. Tabel Pengujian Data Supplier 

Tabel 4. 8 Pengujian Data Supplier 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Supplier 

Data Supplier 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Mengubah Data 

Supplier dan klik 

tombol simpan 

Data Supplier 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data 

Supplier yang 

telah disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Supplier 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

 



9. Tabel Pengujian Data Retur 

Tabel 4. 9 Pengujian Data Retur 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Retur 

Data Retur 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Mengubah Data 

Retur dan klik 

tombol simpan 

Data Retur 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Lihat Data Retur 

yang telah 

disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Retur 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

 

10. Tabel Pengujian Data Neraca 

Tabel 4. 10 Pengujian Data Neraca 

Data Masukan Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengamatan 

Kesimpulan 

Menginputkan 

Data Neraca 

Data Neraca 

tersimpan ke 

dalam database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Mengubah Data 

Neraca dan klik 

tombol simpan 

Data Neraca 

dirubah dan 

disimpan kembali 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 



Lihat Data 

Neraca yang 

telah disimpan 

Data akan tampil 

didalam tabel 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 

Hapus salah satu 

Data Neraca 

Data akan 

terhapus dari 

database 

Sesuai yang 

diharapkan 

Berhasil 



PENUTUP  

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya Mengenai Aplikasi 

Pengelolaan Data Minimarket Mizmart yaitu sistem usulan ini mampu menghasilkan laporan member, 

laporan karyawan, laporan barang, laporan barang masuk, laporan supplier, laporan invoice, laporan 

retur, laporan neraca, laporan penjualan, dan laporan laba/rugi. Pada proses pembuatan laporan, 

pengecekkan data maupun pencarian data produk/data pesanan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, 

serta memudahkan dalam penginputan data-data barang maupun semua data-data menjadi 

terkomputerisasi dengan baik dan memungkinkan untuk meningkatkan kinerja usaha minimarket 

mizmart, serta mempersempit kesalahan yang terjadi.  
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