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ABSTRAK 

 

CV Nudi Karya Banua ialah sebuah toko yang berdomisili di Pelaihari yang mana toko tersebut juga bergerak 

di bidang penjualan furniture. Pada CV Nudi Karya Banua terdapat berbagai macam sofa, lemari, kitchen set, dan 

lain-lain. Untuk pengolahan data  pada CV Nudi Karya masih menggunakan  sistem manual, terutama pada  

manajemen produk, data pembuatan, data penjualan, pembuatan nota, dan laporan, sehingga memperlambat 

dalam proses pengolahan data dan  pengontrolan persediaan produk. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara 

mengumpulkan data dengan cara langsung datang ke CV Nudi Karya Banua dan melakukan pencatatan secara 

sistematik, melakukan dialog langsung kepada petugas yang mengurusi langsung tentang manajemen, dan mencari 

jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada proses kerja di CV Nudi Karya Banua. 

Dengan adanya penelitian ini untuk mengatasi masalah-masalah Manajemen Pada CV Nudi Karya Banua 

baik itu tentang informasi ataupun manajemen yang awalnya manual menjadi lebih cepat dalam manajemen 

produk, pembuatan, penjualan, pengantaran produk, pembuatan nota, dan laporan selain itu dapat memberi 

informasi dengan mudah tentang produk, dan dapat melakukan penjualan secara langsung tanpa harus ke CV Nudi 

Karya Banua. 

Beberapa saran dan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun adalah dapat 

dilakukan pengembangan pada aplikasi seperti terhubungnya dengn kurir pengantar produk ke rumah pelanggan, 

sehingga bisa memantau lokasi kurir, pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap produk yang dibeli, dan 

menambahkan data grafik untuk melihat informasi data pendapatan setiap bulannya.  
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ABSTRACT 

 

CV Nudi Karya Banua is a shop that is domiciled in Pelaihari, where the store is also engaged in selling 

furniture. At CV Nudi Karya Banua there are various kinds of sofas, cabinets, kitchen sets, and others. For data 

processing at CV Nudi Karya still uses a manual system, especially in product management, manufacturing data, 

sales data, making notes, and reports, thus slowing down the data processing and controlling product inventory. 

The method used in collecting the data needed in this study is by collecting data by directly coming to CV Nudi 

Karya Banua and taking notes systematically, conducting direct dialogue with officers who are directly in charge 

of management, and looking for related journals. with problems that occur in the work process at CV Nudi Karya 

Banua. 

With the existence of this research to solve management problems at CV Nudi Karya Banua, whether it is 

about information or management, initially manuals become faster in product management, manufacturing, sales, 

product delivery, making notes, and reports besides that it can provide information easily. about products, and can 

make sales directly without having to CV Nudi Karya Banua. 

Some suggestions and considerations for further development of the system being built are that applications 

can be developed such as connecting product delivery couriers to the customer's home, so that they can monitor the 

location of the courier, customers can provide an assessment of the products purchased, and add graphic data to 

view information. income data every month. 
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PENDAHULUAN 

CV Nudi Karya Banua ialah sebuah toko yang berdomisili di Pelaihari yang mana toko tersebut juga bergerak 

di bidang penjualan furniture. Pada CV Nudi Karya Banua terdapat berbagai macam sofa, lemari, kitchen set, dan 

lain-lain. Selain itu CV Nudi Karya Banua juga melayani permintaan pembuatan sesuai keinginan pelanggan dengan 

biaya yang di sepakati bersama. Pada CV Nudi Karya Banua melayani penganataran langsung apabila melakukan 

pembelian secara langsung maupun pemesanan permintaan pelanggan. 

Menurut (Robiyanto, 2014) manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh 

sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 

seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau produk kepada seorang atau beberapa orang yang 

menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat 

keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.  

Menurut (Soemarso, 2007) penjualan  adalah  suatu  usaha  yang  terpadu  untuk  mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan   pembeli   guna   mendapatkan   

penjualan   yang   menghasilkan   laba. Untuk saat ini proses pengolahan data yang ada pada CV Nudi Karya Banua 

masih menggunakan cara manual yaitu masih menggunakan tulis tangan dalam manajemen pembuatan produk, 

penjualan dari pelanggan, pengantaran penjualan, pembuatan nota, dan pembuatan laporan sehingga tidak tersusun 

dengan rapi. Selain itu penjualan dan informasi sebuah produk  hanya di dapat di CV Nudi Karya Banua.  

Menurut (Alvis Fernando, 2018) Dalam  melakukan  kegiatannya perusahaan menggunakan proses promosi 

dan pemasaran  dengan cara atau sistem    manual yaitu melalui mulut ke mulut dan menggunakan media brosur, 

dan media-media social yang bersifaat umum seperti Line, Facebook, Instagram,  WhatsUp dan  berbagai media 

sosial lainnya. Pada jangkauan   promosi dan pemasaran masih terbatas dan   belum   meluas disebabkan penggunaan 

media-media soaial ini   tidak dapat berinteraksi dengan pengguna langsung atau sistem  tidak  dinamis  pada  

penjualan produk dan jasa yang disajikan. Dengan melalui Sistem Informasi Penjualan CV. Al-Fithrah ini 

masyarakat atau konsumen dengan mudah mendapat informasi mengenai produk-produk apa saja yang ada pada 

perusahaan, dan dengan mudah memesan dan membeli produk sesuai dengan keinginan hanya melalu website. 

Menurut (Regina Aprilia, Muhammad Anwar , 2019) Dalam melakukan pembelian ataupun penjualan mobil 

bekas masih menggunakan cara manual, mulai dari transaksi penjualan lalu mengisi form hingga dalam pembayaran 

masih menggunakan manual. Dalam proses penjualan karyawan pertama – tama datang ke showroom untuk 

menanyakan mobil yang ingin dibeli. Kemudian apabila mobil yang diinginkan telah ditemukan maka proses 

transaksi dimulai apabila si pembeli ingin membeli secara cash maka administrasi langsung diselesaikan di 

showroom dan apabila mengajukan secara kredit maka karyawan akan memberikan persyaratan untuk pelanggan 

melakukan pembayaran secara kredit. Dengan aplikasi ini diharapkan mempermudah pelanggan dalam penjualan 

maupun pembelian mobil, membantu karyawan dalam pendataan kendaraan, pelaporan keuangan, dan pelaporan 

penjualan, sehingga bagi pihak CV Singgalang Motor mempermudah proses jual beli mobil tersebut. Dengan adanya 

aplikasi ini dapat memberikan efektivitas dan efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan, memungkinkan eksekutif 

mendapatkan laporan dengan cepat dan akurat serta menjamin keamanan. 

Menurut (Seto, 2018) cara pengenalan dalam memasarkan produk yang ada pada perusahaan tersebut yaitu 

dengan cara penawaran langsung kepada konsumen dan juga dengan mengikuti acara pameran-pameran mebel dan 

interior yang diadakan oleh suatu kegiatan tertentu. Dalam melakukan survey pasar dahulu, dan berprinsip barang 

yang akan di pesan dan barang yang laris yang banyak diminati oleh masyarakat di pasaran. Setelah mengetahui 

baru pemilik perusahaan langsung memproduksi barang tersebut dan menawarkannya ke toko-toko yang sudah 

menjadi langganannya maupun yang belum jadi langganannya. 

Pada pembuatan suatu program tersebut agar dapat membantu atau mempermudah kinerja seorang karyawan 

untuk melakukan pendataan produk pada Toko Nudi Karya Banua. 

Agar dapat memaksimalkan proses manajemen pada CV Nudi Karya Banua, maka peneliti membuat dan 

merancang “Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya Banua Berbasis Web”. Dengan terbentuknya aplikasi ini 

dapat mengatasi masalah-masalah Manajemen Pada CV Nudi Karya Banua baik itu tentang informasi ataupun 

manajemen yang awalnya manual menjadi lebih cepat dalam manajemen pembelian, penjualan, pengantaran 

produk, pembuatan nota, dan laporan selain itu dapat memberi informasi dengan mudah tentang produk, dan dapat 

melakukan penjualan secara langsung tanpa harus ke CV Nudi Karya Banua. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pada teknik obervasi ini, langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan cara 

langsung datang ke CV Nudi Karya Banua dan melakukan pencatatan secara sistematik. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung kepada petugas yang 

mengurusi langsung tentang manajemen di CV Nudi Karya Banua. 



3. Studi Dokumentasi 

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan 

masalah-masalah yang terjadi pada proses kerja di CV Nudi Karya Banua. 

Metode pengembangan sistem perangkat lunak yang digunakan penulis adalah model waterfall. Model 

waterfall adalah salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus 

mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam model waterfall setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat 

ke tahap berikutnya harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap kedua dan seterusnya. Tahapan model 

waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 1. Siklus hidup perangkat lunak (Sommerville, 2007) 

 

1. Requirements analysis and definition  

Sistem layanan, kendala, dan tujuan sistem ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Mereka 

kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. System and software design  

Proses perancangan sistem mem-partisi persyaratan untuk sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Ini 

membangun arsitektur sistem secara keseluruhan. Desain perangkat lunak melibatkan mengidentifikasi dan 

menggambarkan abstraksi sistem perangkat lunak mendasar dan hubungannya. 

3. Implementation and unit testing  

Selama tahap ini, desain perangkat lunak diwujudkan sebagai satu set program atau unit program. 

Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya.  

4. Integration and system testing  

Unit atau program program individu diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk 

memastikan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi. Setelah pengujian, sistem perangkat lunak 

dikirim ke pelanggan.  

5. Operation and maintenance  

Biasanya ini adalah fase siklus hidup terpanjang. Sistem diinstal dan digunakan secara praktis. 

Pemeliharaan melibatkan koreksi kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap awal siklus hidup, 

meningkatkan implementasi unit sistem dan meningkatkan layanan sistem ketika persyaratan baru 

ditemukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan sistem yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang dikembangkan 

atau yang dirubah menjadi sistem yang baru kepada pemakai atau user. Tahapan sistem mempunyai 2 maksud dan 

tujuan utama yaitu: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 

2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan yang lengkap kepada user. 

Tujuan kedua lebih condong pada desain sistem yang terinci yaitu pembuatan rancangan yang jelas dan 

lengkap yang nantinya digambarkan untuk pembuatan program aplikasi. Dalam perancangan sistem yang akan 

dibuat terdapat tahap-tahap yang dilakukan agar dalam pembuatan sistem yang baru lebih terarah dan lebih terurut, 

sehingga apabila sistem yang telah jadi dan ada kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki dengan mudah. 

Flowchart 

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian 

suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma (Muhamad, 2015). Adapun gambaran 

sistem usulan dengan menggunakan flowchart pada CV Nudi Karya Banua sebagai berikut : 
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Gambar 2. Flowchart Sistem Usulan Lama 

 

1. Diawali dengan menu utama pengguna 

2. Kemudian memilih login dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar dalam 

database. 

3. Jika login benar maka menu utama admin akan ditampilkan tetapi jika login salah maka harus kembali 

memasukkan username dan password yang benar. 

4. Pada menu utama admin dapat melihat data, menambah, mengubah, dan menghapus. 

5. Membuat laporan. 

6. Selesai 

Use Case Diagram 

Adapun rancangan use case diagram Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua Berbasis Web 

terdapat 2 use case diagram, yaitu use case diagram admin, dan use case pelanggan. Pada use case diagram admin 

untuk mengakses harus melalui masuk, kemudian bisa mengakses data master, transaksi, laporan, fasilitas, dan 

keluar. Pada use case pelanggan dapat mengakses data produk. Berikut use diagram pada admin dan pelanggan.   

1. Use Case  Diagram Admin 

 
Gambar 3. Use Case Diagram Admin 

uc Use Case Model Admin

Admin

Masuk

Master
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Beranda

Laporan
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Pada use case diagram admin melalui masuk untuk meakses menu master. Transaksi, laporan, fasilitas, 

dan keluar. 

2. Use Case  Diagram Pelanggan 

 
Gambar 4. Use Case Diagram Pelanggan 

Pada use case diagram pelanggan melalui masuk untuk meakses menu beranda, produk, pages, kontak, 

dan keluar. 

 

3. Use Case  Diagram Atasan 

 
Gambar 5. Use Case Diagram Atasan 

Pada use case diagram atasan melalui masuk untuk meakses menu beranda, laporan, fasilitas, dan keluar. 

 

Activity Diagram 

Adapun rancangan activity diagram Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua Berbasis Web terdapat 

2 activity diagram, yaitu activity diagram admin, dan activity diagram pelanggan. Berikut activity diagram pada 

admin dan pelanggan.  

1. Activity Diagram Admin 
Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua Berbasis Web
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Gambar 6. Activity Diagram Admin 
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2. Activity Diagram Pelanggan 
Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua Berbasis Web

Pelanggan Sistem

P
h

as
e

Login

Cek Login

Menu Utama 

(Pelanggan)

Logout

Benar

Salah

Benar

Ya

Data Produk

Data Pages

Data Kontak

Ya

Ya

Ya

 
Gambar 7.Activity Diagram Pelanggan 

 

4. Activity Diagram Atasan 
Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua Berbasis Web
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Gambar 8. Activity Diagram Admin 

Sequence Diagram 

Pada Sequence Diagram menggambarkan interaksi di Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua 

Berbasis Web antar objek di dalam dan di sekitar sistem seperti login, master, transaksi, laporan, dan ganti sandi. 

1. Sequence Diagram Login 

 
Gambar 9. Sequence Diagram Logi 
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2. Sequence Diagram Master 

 
Gambar 10. Sequence Diagram Master 

3. Sequence Diagram Transaksi 

 
Gambar 11. Sequence Diagram Transaksi 

7. Sequence Diagram Laporan 

 
Gambar 12. Sequence Diagram Laporan 

 

8. Sequence Diagram Ganti Sandi 

 
Gambar 13. Sequence Diagram Ganti Sandi 
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Class Diagram 

Adapun rancangan class diagram pada Aplikasi Manajemen Pada CV Nudi Karya  Banua Berbasis Web 

terdapat 12 class diagram, yaitu produk, merk, kategori, login, pemasok, pembelian, penjualan, bantu, retur 

pembelian, retur penjualan, retur bantu, dan pengeluaran.  
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Gambar 14. Class Diagram 

Keterangan : 

1. Pada tabel produk berfungsi untuk menampung data produk. Pada data produk ini terhubung dengan 

tabel bantu, dan tabel retur bantu. 

2. Pada tabel produk gambar berfungsi untuk menampung data produk gambar. Pada data produk gambar 

ini terhubung dengan tabel produk. 

3. Pada tabel jenis berfungsi untuk menampung data jenis. Pada data jenis terhubung dengan data produk. 

4. Pada tabel produk pesan berfungsi untuk menampung data pesan produk. Pada data pesan produk ini 

terhubung dengan data pesanan. 

5. Pada tabel login berfungsi untuk menampung data login. 

6. Pada tabel pihak berfungsi untuk menampung data pihak. Pada data pihak ini terhubung dengan tabel 

pembuatan, penjualan online, dan pemesanan produk. 

7. Pada tabel pembuatan berfungsi untuk menampung data pembuatan. Pada data pembuatan ini terhubung 

dengan tabel bantu. 

8. Pada tabel penjualan offline berfungsi untuk menampung data penjualan. Pada data penjualan ini 

terhubung dengan tabel bantu. 

9. Pada tabel penjualan online berfungsi untuk menampung data penjualan. Pada data penjualan ini 

terhubung dengan tabel bantu. 

10. Pada tabel retur penjualan offline berfungsi untuk menampung data retur penjualan offline. Pada data 

retur pembelian ini terhubung dengan tabel retur bantu. 

11. Pada tabel pesanan berfungsi untuk menampung data pesanan. 

12. Pada tabel pengeluaran berfungsi untuk menampung data pengeluaran. 

13. Pada tabel bantu berfungsi untuk menampung data bantu. 

14. Pada tabel retur bantu berfungsi untuk menampung data retur bantu. 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Hasil Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Menu Utama 

Halaman utama berfungsi sebagai menampilkan beranda, tentang kami, produk, dan login. 



 
Gambar 15. Halaman Menu Utama 

2. Halaman Produk 

Halaman produk berfungsi sebagai menampilkan data produk 

 
Gambar 16. Halaman Produk 

 

3. Halaman Kontak 

Halaman kontak berfungsi sebagai menampilkan data kontak. 

 
Gambar 17. Halaman Kontak 

 



4. Halaman Login 

 
Gambar 18. Halaman Login 

5. Halaman Daftar 

Halaman daftar berfungsi sebagai pelanggan untuk bisa melakukan pemesanan produk, dan pembelian 

produk. 

 
Gambar 19. Halaman Daftar 

6. Halaman Lupa Sandi 

Halaman lupa sandi berfungsi apabila pengguna lupa sandi. 

 
Gambar 20. Halaman Lupa Sandi 

 

 

 



7. Halaman Menu Utama (Pelanggan Login) 

Halaman utama berfungsi sebagai menampilkan beranda, produk, pages, kontak, dan keluar. 

 
Gambar 21. Halaman Menu Utama 

 

8. Halaman Produk (Pelanggan Login) 

Halaman produk berfungsi sebagai menampilkan data produk. 

 
Gambar 22. Halaman Produk 

 



9. Halaman Pesan Produk (Pelanggan Login) 

Halaman pesan produk berfungsi sebagai menampilkan data pesan produk. 

 
Gambar 23. Halaman Pesan Produk 

 

10. Halaman Pages – Keranjang 

Halaman pages – keranjang berfungsi sebagai menampilkan data keranjang. 

 
Gambar 24. Halaman Pages – Keranjang 

 

11. Halaman Pages – Pesanan 

Halaman pages – pesanan berfungsi sebagai menampilkan data pesanan. 

 
Gambar 25. Halaman Pages – Pesanan 

 

 

 

 

 

 



12. Halaman Pages – Pesanan Produk 

Halaman pages – pesanan produk berfungsi sebagai menampilkan data pesanan produk. 

 
Gambar 26. Halaman Pages – Pesanan Produk 

 

13. Halaman Pages - Pelanggan 

Halaman pages – pelanggan berfungsi sebagai menampilkan data pelanggan. 

 
Gambar 27. Halaman Pages – Pelanggan 

 

15. Halaman Kontak (Pelanggan Login) 

Halaman kontak berfungsi sebagai menampilkan data kontak. 

 
Gambar 28. Halaman Kontak 

 



16. Halaman Menu Admin 

Halaman menu admin merupakan halaman yang hanya bisa di akses oleh admin, karena pada halaman ini 

admin memiliki hak akses untuk melakukan proses pengelolaan pada semua data. 

 
Gambar 29. Halaman Menu Admin 

 

17. Halaman Master Jenis 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data jenis, dan dapat menambah, mengubah, dan menghapus. 

 
Gambar 30. Halaman Master Jenis 

 
18. Halaman Master Produk 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data produk, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

 
Gambar 31. Halaman Master Produk 

 

19. Halaman Master Pesan 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data pesan, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

 
Gambar 32. Halaman Master Pesan 

 

 



20. Halaman Master Pelanggan 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data pelanggan, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

 
Gambar 33. Halaman Master Pelanggan 

 

21. Halaman Master Petugas 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data petugas, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

 
Gambar 34. Halaman Master Petugas 

 

22. Halaman Transaksi Pembuatan 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data pembuatan, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

   

  
Gambar 35. Halaman Transaksi Pembuatan 

 

 

 

 

 



23. Halaman Transaksi Penjualan Offline 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data penjualan offline, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

  

  
Gambar 36. Halaman Transaksi Penjualan Offline 

 

24. Halaman Transaksi Retur Penjualan Offline 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data retur penjualan offline, dan dapat menambah, mengubah, 

dan menghapus. 

 
Gambar 37. Halaman Transaksi Retur Penjualan Offline 

 

25. Halaman Transaksi Penjualan Online 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data penjualan online, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

 
Gambar 38. Halaman Transaksi Penjualan Online 

 

 



26. Halaman Transaksi Pesanan Produk 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data pesanan produk, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

 
Gambar 39. Halaman Transaksi Pesanan Produk 

 

27. Halaman Transaksi Pengeluaran 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data pengeluaran, dan dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus. 

  
Gambar 40. Halaman Transaksi Pengeluaran 

 

28. Halaman Laporan Pembuatan 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter pembuatan. 

 
Gambar 41. Halaman Laporan Pembuatan 

 

29. Halaman Laporan Penjualan Offline 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter penjualan offline. 

 
Gambar 42. Halaman Laporan Penjualan Offline 

 

 

 

 



30. Halaman Laporan Retur Penjualan Offline 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter retur penjualan 

offline. 

  
Gambar 43. Halaman Laporan Retur Penjualan Offline 

 

31. Halaman Laporan Penjualan Online 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter penjualan online. 

  
Gambar 44. Halaman Laporan Penjualan Online 

 

32. Halaman Laporan Pesanan Produk 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter pesanan produk. 

  
Gambar 45. Halaman Laporan Pesanan Produk 

 

33. Halaman Laporan Pengeluaran 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter pengeluaran. 

 
Gambar 46. Halaman Laporan Pengeluaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Halaman Laporan Laba Rugi 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan tab perbulan dan pertanggal sebagai filter laba rugi.  

 
Gambar 47. Halaman Laporan Laba Rugi 

 
35. Halaman Fasilitas Data Pelanggan 

Halaman ini difungsikan untuk menampilkan data pelanggan. 

 
Gambar 48. Halaman Fasilitas Data Pelanggan 

 

36. Halaman Fasilitas Ganti Sandi 

Halaman ini difungsikan untuk mengubah ganti sandi. 

 
Gambar 49. Halaman Fasilitas Ganti Sandi 

 

37. Halaman Fasilitas Ganti Email 

Halaman ini difungsikan untuk mengubah email. 

 
Gambar 50. Halaman Fasilitas Email 

 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Jenis 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data jenis yang sudah di input. 

 
Gambar 51. Tampilan Laporan Jenis 

 

2. Tampilan Laporan Produk 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data produk yang sudah di input. 

 
Gambar 52. Tampilan Laporan Produk 

 

3. Tampilan Laporan Stok Produk 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data stok produk yang sudah di input. 

 
Gambar 53. Tampilan Laporan Stok Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tampilan Laporan Stok Minimum 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data stok produk di bawah 10. 

 
Gambar 54. Tampilan Laporan Stok Minimum 

 

5. Tampilan Laporan Pelanggan 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan yang sudah di input. 

 
Gambar 55. Tampilan Laporan Pelanggan 

 

6. Tampilan Laporan Petugas 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data petugas yang sudah di input. 

 
Gambar 56. Tampilan Laporan Petugas 

 

7. Tampilan Laporan Pembuatan 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data pembuatan yang sudah di input. 

 
Gambar 57. Tampilan Laporan Pembuatan 

 

 



8. Tampilan Laporan Penjualan Offline 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data penjualan offline yang sudah di input. 

 
Gambar 58. Tampilan Laporan Penjualan Offline 

 

9. Tampilan Laporan Retur Penjualan Offline 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data retur penjualan offline yang sudah di input. 

 
Gambar 59. Tampilan Laporan Retur Penjualan Offline 

 

10. Tampilan Laporan Penjualan Online 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data penjualan online yang sudah di input. 

 
Gambar 60. Tampilan Laporan Penjualan Online 

 

11. Tampilan Laporan Pesanan Produk 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data pesanan produk yang sudah di input. 

 
Gambar 61. Tampilan Laporan Pesanan Produk 

 

 

 



12. Tampilan Laporan Pengeluaran 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data pengeluaran yang sudah di input. 

 
Gambar 62. Tampilan Laporan Pengeluaran 

 

13. Tampilan Laporan Laba Rugi 

Tampilan laporan ini berfungsi untuk menampilkan data laba rugi yang sudah di input. 

 
 

 
Gambar 63. Tampilan Laporan Laba Rugi  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat membantu dalam pendataan transaksi pembuatan, penjualan, retur penjualan, dan 

pengeluaran dengan mudah. Selain itu memudahkan pencarian data pembuatan, penjualan, retur penjualan, 

dan pengeluaran. 

2. Pengguna bisa melihat melakukan pemesanan produk, dan pembelian secara online. 

3. Data laporan-laporan tidak mungkin tercecer atau terselip karena sudah tersimpan di dalam database. 

4. Menghindari kesalahan dalam  menghitung pengeluaran toko dan  laba rugi 

Saran 

Beberapa saran dan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun adalah 

sebagai berikut :  

1. Dapat dilakukan pengembangan pada aplikasi seperti terhubungnya dengn kurir pengantar produk ke rumah 

pelanggan, sehingga bisa memantau lokasi kurir.  

2. Pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap produk yang dibeli. 

3. Menambahkan data grafik untuk melihat informasi data pendapatan setiap bulannya. 
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