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ABSTRACT 
 

MK electric shop is one of the types of businesses that sell a variety of equipment 
electric tools. Sales system in the electrical shop MK is still done manually. 

The problems that appear on the MK electric shop is on the sales transaction 
process is slow, the difficulty in monitoring the amount of inventory quickly, and the 
handling of records of sales and purchase reports either daily, monthly and yearly that 
seemed slow. 

With the implementation of a computerized sales system on MK electric shop 
then expected to be able resolve the matter so as to maximize the system sales of 
previously manually become computerized. 
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1. Pendahuluan 

Saat ini perkembangan teknologi komputer sangat luar biasa cepatnya, baik dari 

segi hardware maupun software. Dengan menggunakan komputer maka pengguna dapat 

lebih cepat dan praktis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini dapat dianggap 

sebagai keuntungan dari pemanfaatan teknologi komputer. 

 Penulis mencoba mengamati sistem penjualan pada Toko Listrik MK, yang 

akhirnya akan menghasilkan suatu aplikasi penjualan yang dapat mempermudah 

pemakai dalam mengoperasikannya. 

Proses pencatatan penjualan pada Toko Listrik MK saat ini masih menggunakan 

sistem manual yaitu dengan cara menuliskan barang-barang yang terjual, kemudian 

melakukan pembukuan dan perhitungan penjualan setiap harinya termasuk dengan 

membuat laporan penjualan barang. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah, 

diantaranya adalah pihak Toko Listrik MK kesulitan dalam memantau jumlah persediaan 

barang secara cepat, dan penanganan pencatatan laporan baik secara mingguan, 

bulanan maupun tahunan yang terkesan lambat. 

  Agar proses pencatatan pada Toko Listrik MK tersebut dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien, sudah seharusnya untuk menggunakan aplikasi penjualan berbasis 

komputer yang dapat menangani transaksi penjualan sehingga informasi yang dilakukan 

dengan cepat. Dengan dibentuknya suatu sistem dengan proses komputerisasi, maka 

diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang telah terjadi.  

Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana cara membangun 

“Sistem Komputerisasi Penjualan Pada Toko Listrik MK”.  
 
2. Landasan Teori 
2.1 Konsep Dasar Sistem 
2.1.1 Pengertian Sistem 

 Secara umum di dunia manajemen, sistem adalah sekumpulan objek – objek  

yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu 

kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Secara garis besar terdapat dua 

kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan pengetian sistem. Kelompok yang 

pertama lebih menekankan pada prosedurnya, sedangkan kelompok kedua lebih 

menekankan pada komponen atau elemenya. 
Kata sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang 

mana kata tersebut didefinisikan (Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. 

Stallings, Jr)  mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

1. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 



untuk menyelesaikan suatu susunan sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2001).1 Lebih 

lanjut dijelalaskan bahwa suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari 

tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, 

siapa (who) yang mengerjakanya, kapan (when) dikerjakan dan bagimana (how) 

mengerjakanya. 

2. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau 

komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.2 

 

2.1.2 Karakteristik Sistem 
 Sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain: 

1. Komponen Sistem (Component) 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

3. Subsistem 

4. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

5. Penghubung Sistem (Interface) 

6. Masukan Sistem (Input) 

7. Keluaran Sistem (Output) 

8. Sasaran Sistem (Object) atau Tujuan (Goal) 

9. Penyimpana (storage) 
 
2.2 Konsep Dasar Informasi 
2.2.1 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 

bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau 

mendukung sumber informasi. Data belum memiliki nilai sedangkan informasi sudah 

memiliki nilai. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar dibanding biaya 

untuk mendapatkannya.  

Mc Leod (1995) mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses, 

atau data yang memiliki arti.3 

 

 

                                                 
1 Jogiyanto HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekkatan Terstruktur Teori Dan     Praktik Apliksai 

Bisnis, (Yogyakarta, Andi Offset, 2003),  hal 1-2 
2 Ibid. 
3 Al Fatta, Hanif  Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing      Perusahaan Dan 

Organisasi Modern,(Penerbit Andi, Yogyakarta,  2007),  hal 9 



2.2.2 Siklus Informasi 

Secara umum informasi dapat didefinisikan  sebagai hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah 

sesuatu yang terjadi pada saat tertentu.  Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang 

sering terjadi adalah transaksi perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi. 

Kesatuan nyata adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang 

betul-betul ada dan terjadi. 

Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak 

sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan 

informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, 

sinyak, gambar, dsb.  

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian 

menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang 

berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data 

kembali. Data tersebut akan ditangkap sabagai input, diproses kembali lewat suatu model 

dan seterusnya membentuk suatu siklus. 

 

2.2.3 Kualitas Informasi 
Informasi yang berkualitas memiliki tiga kriteria, yaitu: 

1. Akurat (accurate) 

2. Tepat pada waktunya(timeliness) 

3. Relevan(relevance) 

 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 
2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas maka dibuatlah sebuah sistem 

informasi. Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Laitch dan K. Roscoe Bavis 

sebagai berikut: ”sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (A. Laitch dan K. Roscoe Bavis 1983).”4 

                                                 
4 Robert A.Leitch/K. Roscoe Davis, Accounting Information System, (New Jersey: Prentice Hall, 1983), hal.6 



Definisi umum sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian 

subsistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3.2 Komponen Sistem Informasi 

Dalam menerima sumber daya  data sebagai input dan memprosesnya menjadi 

produk informasi sebagai outputnya, sistem informasi memerlukan beberapa komponen-

komponen untuk mencapainya. Komponen-komponen tersebut adalah: 

1. Manusia, hardware, software, data, dan jaringan adalah lima sumber daya dasar 

sistem informasi. 

2. Sumber daya manusia meliputi pemakai akhir dan pakar sistem informasi, 

sumber daya hardware terdiri dari mesin dam media, sumber daya software 

meliputi baik program maupun prosedur, sumber daya data meliputi dasar data 

dan pengetahuan, serta sumber daya jaringan yang meliputi media komunikasi 

dan jaringan. 

3. Sumber daya data diubah melalui aktivitas pemrosesan informasi menjadi 

berbagai produk informasi bagi pemakai-akhir. Pemrosesan informasi terdiri dari 

aktivitas input dalam sistem, pemrosesan, output, penyimpanan, dan 

pengendalian. 

 

2.4 Sistem Komputerisasi Penjualan 
 Sistem komputerisasi penjualan bisa diartikan mengolah data - data penjualan 

yang dilakukan oleh pihak toko yang meliputi pengumpulan data, manipulasi data, 

penyimpanan data dan persiapan laporan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh manusia dengan alat bantu berupa mesin yaitu komputer. Dengan tujuan untuk 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pertimbangan keputusan bagi toko yang 

bersangkutan. 

 

2.5 Siklus Pengembangan Sistem 
2.5.1 Pengertian Pengembangan Sistem 

 Siklus pengembangan sistem merupakan serangkaian kegiatan pengembangan 

sistem  dalam pengembangan sistem informasi. Pengembang sistem juga menggunakan 

siklus pengembangan sistem untuk merawat dan monitor kegiatan yang sedang berjalan. 

Beberepa kegiatan dalam siklus pengembangan sistem mungkin dilakukan bersamaan. 

Dan lainnya melakukan secara bertahap. Tergantung dari jenis dan kompleksitas sistem 

informasinya, panjang dari setiap kegiatan yang berbeda antara satu sistem dengan 

sistem yang lainnya. Dalam beberapa kasus, pengembang melewati seluruh kegiatan. 



2.5.2 Tahapan Siklus Pengembangan Sistem 

Untuk mengorganisir proses, siklus pengembangan sistem seringkali 

mengelompokan banyak kegiatan ke dalam kategori yang besar, yang disebut tahapan. 

Kebanyakan siklus pengembangan sistem berisi empat tahapan: 

1. Perencanaan 

2. Analisis 

3. Desain 

4. Implementasi 

 

2.6 Konsep Dasar Basis Data 
2.6.1 Pengertian Basis Data 

 Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri merupakan 

fakta mengenai objek, orang dan lain – lain. Data dinyatakan dengan nilai (angka, 

daretan karakter, atau symbol). 

 

2.6.2 Operasi Dasar Basis Data 
1. Pembuatan basis data baru (create database) 

2. Penghapusan basis data (drop table) 

3. Pembuatan table (create table) 

4. Penghapusan table (drop table) 

5. Pengisian atau penambahan data baru (insert) 

6. Pengambilan data (retrieve/search) 

7. Mengubah data (update) 

8. Penghapusan data (delete) 

 

2.6.3 Kelebihan Basis Data 

 Banyak manfaat  yang dapat diperoleh  dengan menggunakan basis data. 

Kelebihan basis data di antaranya adalah: 

1. Kecepatan dan kemudahan (speed) 

2. Kebersamaan pemakai (sharability) 

3. Pemusatan kontrol data 

4. Efisisensi ruang penyimpanan (space) 

5. Keakuratan (accuracy) 

6. Ketersediaan (availability) 

7. Kelengkapan (completeness) 

8. Keamanan (security) 

9. User view 



10. Kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru 

11. Kebebasan Data ( Data Independence) 

 
2.7 Konsep Dasar Sistem Basis Data 
2.7.1 Sistem Basis Data 

Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem 

manajemen basis data (SMBD). Komponen – komponen sistem basis data meliputi: 

1. Perangkat keras (hardware). 

2. Sistem Operasi (Operating System) atau perangkat lunak (software). 

3. Basis data (Database).  

4. Database Management System (DBMS).  

5. Pengguna (User). Beberapa jenis pengguna basis data yaitu:  

a) Programmer Aplikasi 

b) User Mahir 

c) User Umum/End User 

6. Aplikasi lain. 
 
2.8 Perangkat Lunak yang Digunakan 

1. Netbeans IDE 6.9.1 

2. MySQL 

 
3. Analisis 
3.1 Tinjauan Umum 

Toko Listrik MK adalah salah satu jenis usaha yang menjual berbagai macam 

perlengkapan alat-alat listrik. Pemilik dari Toko Listrik MK ini adalah ibu Purwanti. 

Usaha dagang yang dilakukan pada Toko Listrik MK adalah pembelian barang 

dari supplier dan kemudian menjualnya kembali ke konsumen untuk mendapatkan 

untung.  

 

3.2 Analisis Sistem 

 Analisis yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu :  

• Analisis Kelemahan Sistem (menggunakan analisis PIECES)  

• Analisis Kebutuhan Sistem  

• Analisis Kelayakan Sistem  

 
 
 



3.3 Perancangan Sistem 

 Tahap perancangan sistem merupakan tahap lanjutan dalam pengembangan 

sistem informasi, yang dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai. Tahap ini 

merupakan proses pengembangan spesifikasi sistem baru berdasarkan hasil 

rekomendasi dari analis sistem. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan 

gambaran kepada user dan manajemen tentang bagaimana sistem baru yang diusulkan 

akan bekerja dan memeberikan ilustrasi dan penjelasan yang lengkap kepada 

programmer dalam mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam sebuah program 

aplikasi. 

3.3.1 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram atau DFD merupakan alat perancangan sistem yang 

berorientasi pada alur data yang dapat digunakan untuk menggambarkan hasil analisa 

maupun perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh sistem kepada pemakai 

maupun pembuat program. DFD menggambarkan arus data dari suatu sistem informasi, 

baik sistem lama maupun sistem baru secara logika tanpa mempertimbangkan 

lingkungan fisik dimana data tersebut berada. Adapun DFD yang diusulkan adalah 

sebagai berikut :  

 

1. Diagram Konteks 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Konteks 

 
 



3.3.3 Perancangan Database 
 Database merupakan suatu komponen penting dalam sebuah sistem, karena 

database merupakan salah satu komponen utama sistem dalam menghasilkan suatu 

informasi yang berkualitas. Untuk menghasilkan informasi yang baik, diperlukan database 

yang baik. Database yang baik memerlukan suatu model / teknik perancangan database 

yang baik pula.   

3.3.3.2 Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel berfungsi untuk menunjukkan relasi atau hubungan antar tabel 

sehingga membentuk suatu jaringan data. Berikut bentuk relasi antar tabel. 

 

 
 

Gambar 3.2 Relasi Antar Tabel 
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.1 Definisi Implementasi Sistem 
 Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem yang baru dikembangkan 

supaya nantinya sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang 

diharapkan. Implementasi sistem merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan 

sistem baru, dimana sistem yang baru akan dioperasikan secara menyeluruh.  

 



4.5 Pengetesan Program 

 Dalam pembangunan sistem baru saat penerapan program tentu terjadi 

beberapa kesalahan yang menyebabkan sistem tersebut tidak berjalan sesuai keinginan 

bahkan tidak jalan sama sekali. Sebelum sistem digunakan maka dilakukan beberapa 

tahap pengetesan yang dimulai dari satu modul sampai berapa modul setelah 

digabungkan atau dirangkai. Pengetesan program dilakukan bersamaan pada saat 

pembuatan program, yaitu dengan pengentrian dan pengeditan data. Kesalahan dari 

program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk kesalahan, yaitu: 

• Kesalahan bahasa yang disebut juga dengan kesalahan penulisan (sintax error). 

Yaitu kesalahan di dalam penulisan source program yang  tidak sesuai dengan 

yang telah diisyaratkan. Kesalahan ini relatif mudah ditemukan dan diperbaiki, 

karena kompiler akan memberitahukan letak dan sebab kesalahan dengan 

memberi isyarat berupa gambar.    

• Kesalahan sewaktu proses (Runtime Error), adalah kesalahan yang terjadi 

sewaktu executable program dijalankan. Kesalahan ini akan menyebabkan 

proses program berhenti sebelum selesai pada saatnya, karena kompiler 

menemukan kondisi-kondisi yang belum terpenuhi yang tidak bisa dikerjakan. 

Kesalahan ini juga relatif mudah ditemukan, karena juga ditunjukkan letak serta 

sebab kesalahan. 

• Kesalahan logika (Logic Error), adalah kesalahan dari logika program yang 

dibuat. Kesalahan seperti ini sulit ditemukan, karena tidak ada pemberitahuan 

mengenai kesalahannya dan tetap akan didapatkan hasil dari proses program.  

 

4.6 Pengetesan Sistem 

Tujuan dari pengetesan sistem ini adalah untuk memastikan bahwa elemen-

elemen atau komponen-komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan rancangan 

yang telah dibuat dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Ada dua 

metode untuk melakukan pengetesan yaitu pengujian black box testing dan white box 

testing. 

4.6.1 Black Box Testing 
Pengujian Black Box Testing berfokus pada fungsi sistem, tentang kesalahan 

interface, fungsi, basis data atau kesalahan kinerja sistem. Pengujian ini dilakukan 

terhadap seluruh modul yang ada, untuk mencari kesalahan, sehingga apabila ditemukan 

kesalahan bisa dilakukan perbaikan. 

Kesalahan-kesalahan yang muncul biasanya adalah : 

• Kesalahan pada koneksi database 

• Kesalahan pada interface atau tampilan 



• Kesalahan Fungsi 

 

4.6.2 White Box Testing 
Pengujian white box testing adalah pengujian yang dilakukan terakhir sebelum 

sistem diimplementasikan. 

Cara ini dapat dilakukan dengan cara meninjau langsung kode program yang 

ditulis dalam membangun sebuuah sistem informasi. Termasuk di dalamnya komponen-

komponen berupa fungsi (function), prosedur (procedure) ataupun modul-modul eksternal 

yang digunakan. 

Adapun pengujian yang dilakukan adalah : 

• Menguji keputusan logika 

• Menguji Perulangan 
 

4.7 Konversi Sistem 

Tahap terakhir dalam kegiatan implementasi adalah tahap konversi sistem. 

Konversi sistem dilaksanakan bilamana sistem yang baru sudah siap dan layak untuk 

digunakan. 

Pendekatan yang digunakan pada Toko Listrik MK adalah pendekatan konversi 

parallel. Konversi ini dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang lama dengan sistem 

yang baru secara bersama-sama pada suatu periode tertentu. Sistem ini dilakukan 

secara bersama-sama untuk meyakinkan bahwa sistem yang baru telah beroperasi 

dengan baik sebelum sistem yang lama dihentikan. Kelebihan konversi ini adalah 

memberikan proteksi yang tinggi terhadap kegagalan sistem yang baru sedangkan 

kelemahan dari konversi ini terletak dari besarnya biaya operasi yang harus dilakukan 

untuk dua sistem sekaligus dalam periode tertentu. 

Pada Toko Listrik MK ini memakai konversi parallel dengan pertimbangan bahwa 

apabila sistem  yang baru tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka 

masih ada data-data pada sistem yang lama, sehingga semua kegiatan pengolahan data 

akan tetap dapat berjalan. 

 

4.8 Manual Program 

Manual program dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai panduan bagi 

user dalam mengoperasikan program aplikasi. Pada bagian program manual tersebut 

terdapat menu utama. Berikut ini petunjuk menjalankan aplikasi sistem komputerisasi 

penjualan pada Toko Listrik MK. 



4.8.1 Menu Login 

 Tampilan login merupakan syarat untuk memanfaatkan program secara 

keseluruhan, dimana yang menggunakan aplikasi ini adalah pegawai yang diberi 

wewenang. 

a) Username 

Username merupakan pengguna yang sudah terdaftar dan diberi wewenang 

untuk menggunakan aplikasi. 

b) Password   

Password merupakan syarat mutlak untuk dapat masuk kedalam sistem, hal 

ini dimaksudkan agar orang yang tidak berhak tidak dapat masuk dan 

melakukan sesuatu pada sistem.  

 

 
Gambar 4.1 Menu Login 

 

Sebelum masuk pada menu utama diperintahkan untuk mengisi password, 

apabila password benar akan masuk pada menu utama dan apabila salah memasukan 

password atau username akan  keluar  pesan peringatan seperti pada gambar dibawah 

ini. 

 
Gambar 4.2 Informasi Kesalahan 

 
 



4.8.2 Menu Utama 

Jendela menu utama akan muncul apabila user berhasil memasukan password 

dengan benar pada form login. Tampilan menu utama ini berfungsi untuk melakukan 

pilihan-pilihan dalam rangka menjalankan proses pengolahan data dengan  program 

aplikasi. Pilihan-pilihan itu sebagai berikut: 

a) Menu Olah Data 

Didalam Olah Data terdapat Master Data dimana menu ini menampilkan item 

menu yang diantaranya : 

• Data Barang 

• Data Supplier 

• Data Pegawai 

• Data Login 

• Data jenis 

b) Menu Transaksi 

Transaksi dibagi menjadi 2 sub program yakni : 

• Transaksi Penjualan 

• Transaksi Pembelian 

c) Menu Laporan 

1. Laporan Penjualan 

Laporan penjualan dibagi menjadi beberapa sub program yakni: 

• Laporan Penjualan Per Tanggal 

• Laporan Penjualan Per Periode 

• Rekapitulasi Penjualan 

2. Laporan Pembelian 

Laporan pembelian dibagi menjadi beberapa sub program yakni: 

• Laporan Pembelian Per Tanggal 

• Laporan Pembelian Per Periode 

• Rekapitulasi Pembelian 

3. Laporan Umum 

Laporan Umum dibagi menjadi beberapa sub program yakni : 

• Laporan Data Barang 

• Laporan Data Suplier 

• Laporan Data Pegawai 

• Laporan Data Jenis 



 
Gambar 4.3 Menu Utama 

 
4.8.3 Input Data Barang 

Menu ini digunakan untuk menginputkan data-data barang, seperti kode barang, 

nama barang, jenis barang, jumlah, harga beli dan harga jual. Menu ini dilengkapi 

dengan tombol tambah, batal, hapus, simpan, update dan keluar. 

Fungsi input dalam form data barang : 

• Kode    : akan secara otomatis dibuat oleh sistem.  

• Nama  : untuk memasukkan nama barang. 

• Jenis  : untuk memasukkan jenis barang. 

• Jumlah  : untuk memasukkan jumlah stok barang. 

• Harga beli : untuk memasukkan harga beli barang. 

• Harga jual : untuk memasukkan harga jual barang. 

Fungsi tombol dalam form data barang  : 

• Tombol tambah  untuk menambahkan data barang baru. 

• Tombol simpan  untuk menyimpan data barang yang telah diinputkan 

kedalam database. 

• Tombol ubah untuk merubah data barang yang telah tersimpan dalam 

database. 

• Tombol Hapus untuk menghapus data barang yang telah tersimpan 

dalam database. 

• Tombol Batal untuk membatalkan perintah sebelumnya. 

• Tombol keluar untuk mengakhiri atau keluar dari menu data barang. 

• Kolom pencarian untuk memudahkan user apabila mau mencari data 

barang. 



 
Gambar 4.4 Gambar Input Data Barang 

 
4.8.4 Data Pembelian 

Menu ini digunakan untuk meginputkan data-data pembelian dalam transaksi 

pembelian. Dalam transaki pembelian dilengkapi dengan tombol cari, masuk, simpan, 

batal dan cetak. 

 Fungsi input dalam form data pembelian : 

• Kode supplier :  untuk memasukkan kode supplier. 

• Nama : untuk memasukkan nama supplier. Disini kode dan nama 

supplier otomatis tampil saat dipilih oleh user melalui tabel supplier. 

• Tanggal :  otomatis akan tampil tanggal transaksi 

• Kode barang :  untuk memasukkan kode barang. 

• Nama barang :  untuk memasukkan nama barang.  

• Harga : untuk memasukkan harga barang, disini kode, nama dan harga 

barang otomatis tampil saat dipilih oleh user melalui tabel barang. 

• Jumlah item : untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. 

• Sub Total : untuk mengetahui total harga per item barang. 

• Potongan : potongan dimasukkan dalam bentuk persen yang akan 

memunculkan hasil potongan ke dalam bentuk rupiah. 

• Total : total harga pembelian setelah dikurangi potongan. 

Fungsi tombol dalam form data pembelian : 

• Tombol simpan untuk menyimpan data pembelian yang telah diinputkan 

kedalam database. 

• Tombol batal  untuk membatalkan perintah sebelumnya. 



 
Gambar 4.5 Form Data Pembelian 

 
4.8.5 Data Penjualan 

Menu ini digunakan untuk meginputkan data-data penjualan dalam transaksi 

penjualan. Dalam transaki penjualan dilengkapi dengan tombol cari, masuk, simpan, 

batal dan cetak.  

 Fungsi input dalam form data penjualan : 

• Kode kasir : untuk memasukkan kode kasir. 

• Nama kasir : untuk memasukkan nama kasir 

• No nota : untuk mengetahui no nota penjualan, no   nota    akan diisikan 

otomatis dari system. 

• Tanggal : otomatis akan tampil tanggal transaksi 

• Kode Barang : untuk memasukkan kode barang. 

• Nama Barang : untuk memasukkan nama barang. 

• Jumlah item : untuk memasukkan jumlah barang yang akan  dibeli. 

• Sub Total : untuk mengetahui total harga per item barang. 

• Potongan : potongan dimasukkan dalam bentuk persen yang akan 

memunculkan hasil potongan ke dalam bentuk rupiah. 

• Total : total harga penjualann setelah dikurangi potongan. 

• Bayar : Uang yang harus dibayar pelanggan 

• Kembalian : Uang yang harus dikembalikan oleh kasir 

Fungsi tombol dalam form data penjualan : 



• Tombol cetak dan menampilkan nota data penjualan yang telah 

diinputkan kedalam database. 

• Tombol batal untuk membatalkan perintah sebelumnya. 

 
Gambar 4.6 Form Data Penjualan 

 
5. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan bab demi bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Aplikasi telah mampu melakukan proses penjualan dan pembelian pada Toko 

Listrik MK. 

2. Aplikasi telah mampu menyajikan laporan penjualan dan pembelian per 

tanggal, per periode serta rekapitulasi barang dengan cepat dan tepat. 

3. Aplikasi telah mampu menghasilkan output yang dapat digunakan  pemilik 

Toko Listrik MK sebagai acuan untuk mengambil keputusan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DAFTAR PUSTAKA 

 
Al Fatta, Hanif. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan  

Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Hartono, Jogiyanto.1999. Analisis & Disain Sistem Informasi: pendekatan terstruktur teori 

dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.  

 

Huda, Miftakhul. 2011. Membuat Aplikasi Mini/Supermarket dengan Java. Jakarta: Elex 

Media Komputindo 

 

Ir, Fathansyah. 1999. Basis Data.Bandung: Informatika. 

 

Kusrini. 2007. Strategi Perancangan dan Pengelolaan Basis Data. Yogyakarta: Andi 

Offset. 

 

Tim Dosen, 2009. Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Laporan Tugas Akhir. 

Yogyakarta: STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


	Halaman Judul
	Halaman Pengesahan
	1. Pendahuluan
	2. Landasan Teori
	2.1 Konsep Dasar Sistem
	2.1.1 Pengertian Sistem
	2.1.2 Karakteristik Sistem

	2.2 Konsep Dasar Informasi
	2.2.1 Pengertian Informasi
	2.2.2 Siklus Informasi
	2.2.3 Kualitas Informasi

	2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi
	2.3.1 Pengertian Sistem Informasi
	2.3.2 Komponen Sistem Informasi

	2.4 Sistem Komputerisasi Penjualan
	2.5 Siklus Pengembangan Sistem
	2.5.1 Pengertian Pengembangan Sistem
	2.5.2 Tahapan Siklus Pengembangan Sistem

	2.6 Konsep Dasar Basis Data
	2.6.1 Pengertian Basis Data
	2.6.2 Operasi Dasar Basis Data
	2.6.3 Kelebihan Basis Data

	2.7 Konsep Dasar Sistem Basis Data
	Sistem Basis Data

	2.8 Perangkat Lunak yang Digunakan

	3. Analisis
	3.1 Tinjauan Umum
	3.2 Analisis Sistem
	3.3 Perancangan Sistem
	3.3.1 Data Flow Diagram (DFD)
	3.3.3 Perancangan Database
	3.3.3.2 Relasi Antar Tabel



	4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
	4.1 Definisi Implementasi Sistem
	4.5 Pengetesan Program
	4.6 Pengetesan Sistem
	4.6.1 Black Box Testing
	4.6.2 White Box Testing

	4.7 Konversi Sistem
	4.8 Manual Program
	4.8.1 Menu Login
	4.8.2 Menu Utama
	4.8.3 Input Data Barang
	4.8.4 Data Pembelian
	4.8.5 Data Penjualan


	5. Kesimpulan
	DAFTAR PUSTAKA

