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BAB IV 

PERANCANGAN DAN HASIL APLIKASI 

4.1    Proses Bisnis 

Proses bisnis pada sistem informasi akuntansi penjualan dan pembelian, 

dimulai dengan mendata data barang toko tersebut, kemudian pengguna akan 

melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Data barang setelah melakukan 

transaksi tersebut akan langsung tercatat perubahannya, dan secara otomatis akan 

membentuk jurnal harian dan bulanan, neraca saldo, dan laporan laba rugi. 

Gambaran besar alur dari sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Alur Sistem 

4.2    Desain Aplikasi 

4.2.1   Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD (Entity Relationship Diagram) dipergunakan untuk menjelaskan 

data atau objek yang terdapat di dunia nyata atau biasa disebut entitas 

(entity) beserta hubungan (relationship) antar entitas tersebut. 

Berikut ini merupakan rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

sistem informasi akuntansi modul penjualan dan pembelian pada toko Beras 
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Dadar yang akan dibangun dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 4.2. 

 

 Gambar 4. 2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Berdasarkan ERD yang telah dibuat, sistem ini memiliki 11 entitas, 

yaitu: 

1. User 

Entitas ini memiliki 2 level pengguna yaitu admin dan kasir, masing-masing 

pengguna memiliki username, dan password yang berbeda-beda. 

2. Product 

Entitas ini akan menyimpan data-data barang yang dimiliki pengguna, 

masing-masing barang memiliki id yang berbeda-beda. 

3. Product Category 
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Entitas ini akan menyimpan kategori dari data barang yang dimiliki 

pengguna. 

4. Stock Opname 

Entitas ini akan menyimpan total persediaan barang setiap melakukan 

transaksi, sehingga persediaan barang akan selalu diperbarui mengikuti 

transaksi yang dilakukan. 

5. Incomes 

Entitas ini akan menyimpan data penjualan yang telah dilakukan pengguna. 

6. Outcomes 

Entitas ini akan menyimpan data pembelian yang telah dilakukan pengguna. 

Pada entitas ini akan ada data yang diinput secara manual. 

7. Journal 

Setiap pengguna melakukan transaksi, entitas ini akan otomatis mencatat 

jurnal secara akuntansi (membedakan debit dan kredit). Entitas ini akan ada 

data yang diinput secara manual. 

8. Account 

Entitas ini akan menyimpan akun-akun yang nantinya berguna untuk 

pencatatan jurnal. 

9. Outcome Type 

Entitas ini akan menyimpan tipe-tipe pengeluaran yang digunakan 

pengguna. 

10. Supplier 

Entitas ini akan menyimpan informasi supplier. 

11. Satuan 

Entitas ini akan menyimpan informasi satuan dari barang 

4.2.2    Rancangan Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan dan aktor yang terlibat pada sistem yang dibangun. Pada 

penelitian ini terdapat dua aktor yaitu admin/pemilik toko dan kasir, masing-

masing aktor harus melakukan proses login. Kedua actor akan memiliki 

tugas dan hasil yang berbeda, sebagai berikut: 
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1. Admin 

Mengelola profil, data barang, kategori, supplier, akun, jurnal, transaksi 

masuk, transaksi keluar pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Ketika 

transaksi telah dijalankan, maka admin dapat melihat jurnal, neraca 

saldo, dan laporan laba rugi. 

2. Kasir 

Kasir hanya dapat mengelola profil, data barang, pengeluaran, penjualan, 

dan pembelian. 

Berikut ini merupakan rancangan Use Case Diagram sistem informasi 

akuntansi modul penjualan dan pembelian pada toko Beras Dadar yang akan 

dibangun dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.3.  

 

 Gambar 4. 3 Use Case Diagram 
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4.2.3    Rancangan Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan sistem 

sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain 

dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Pada penelitian 

ini terdapat dua aktor yaitu admin/pemilik toko dan kasir. Admin dapat 

melakukan inputan data barang (terdapat jumlah persediaan yang dapat 

berkurang dan bertambah), transaksi penjualan (barang keluar) dan transaksi 

pembelian (barang masuk). Admin juga dapat melihat hasil output dari 

transaksi berupa laporan jurnal, neraca saldo dan labarugi. Sedangkan kasir 

inputan data barang (terdapat jumlah persediaan yang dapat berkurang dan 

bertambah), transaksi penjualan (barang keluar) dan transaksi pembelian 

(barang masuk). 

Berikut ini merupakan rancangan sistem informasi akuntansi modul 

penjualan dan pembelian pada toko Beras Dadar yang akan dibangun dalam 

penelitian ini yang disajikan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD) 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.4.  
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 Gambar 4. 4 Data Flow Diagram (ERD) 

4.2.4    Rancangan Aplikasi 

Rancangan ini dibuat berdasarkan permintaan dari toko beras dadar dan 

telah disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian ini 

1. Admin 

Berikut ini merupakan rancangan halaman pada sistem yang akan 

dibangun berdasarkan aktor dan akses masing masing. 

a. Login 

Gambar 4.5 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem yang 

akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan login 

sistem. Pada halaman login sistem, terdapat form login yang berisikan 

kolom username dan password yang harus diisi oleh admin. Setelah 

melengkapi form login, maka admin harus memilih button login yang 



25 

 

terdapat pada halaman login tersebut. Apabila admin memasukan 

username dan password dengan benar, maka sistem akan secara otomatis 

mengalihkan admin ke tampilan awal sistem yaitu halaman dashboard 

yang berarti proses login berhasil. Namun, jika admin salah memasukan 

username ataupun password, maka proses login gagal. Hal tersebut 

berlaku sampai admin berhasil memasukan username dan password 

dengan benar. 

 

 Gambar 4. 5 Rancangan Halaman Login 

b. Dashboard 

Gambar 4.6 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem yang 

akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan awal 

sistem atau yang lebih dikenal dengan dashboard. Apabila admin 

memasukan username dan password dengan benar pada proses login, 

maka sistem akan secara otomatis mengalihkan admin ke tampilan awal 

sistem yaitu halaman dashboard yang berarti proses login berhasil. Pada 

dashboard admin terdapat beberapa menu, dimana masing-masing menu 

berisikan sub menu yang dapat diakses oleh admin. Menu tersebut 

diantaranya ialah menu inventory yang berisikan submenu barang dan  
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pembelian barang, menu transaksi yang berisikan submenu penjualan, 

pengeluaran, list transaksi masuk, list transaksi keluar, menu keuangan  

yang berisikan sub menu akun, neraca saldo, laporan laba rugi, jurnal 

harian dan jurnal per bulan, menu master setting yang berisikan sub 

menu satuan, supplier, dan kategori, yaitu menu Inventory, produk, 

keranjang, dan menu yang terakhir adalah menu user yang berisikan sub 

menu profil seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 Gambar 4. 6 Rancangan Halaman Dashboard 

c. Inventory 

● Barang 

Gambar 4.7 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem yang 

akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan 

halaman submenu barang yang dapat diakses oleh admin. Pengakuan 

barang pada sistem akan menggunakan metode FIFO, akan tetapi 

diperlukan ketelitian pengguna ketika ingin mengeluarkan barang 

sehingga tidak tertukar dengan data barang baru. Pada submenu 

barang tersebut, admin dapat melihat data informasi barang, 

menambah data informasi barang dan menghapus data informasi 

barang seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 
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 Gambar 4. 7 Rancangan Halaman Barang 

● Pembelian Barang 

Gambar 4.8 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem yang 

akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan 

halaman submenu pembelian barang yang dapat diakses oleh admin. 

Pada submenu pembelian barang tersebut, admin dapat input data 

informasi barang berdasarkan kebutuhan toko Beras Dadar. Setelah 

mengisi form input pembelian barang, admin dapat melanjutkan 

proses pembelian barang atau membatalkannya dengan menekan 

tombol simpan atau batal. 

 

 Gambar 4. 8 Rancangan Halaman Pembelian Barang 
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d. Transaksi 

● Penjualan 

Gambar 4.9 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu penjualan, dimana pada tampilan halaman 

submenu penjualan tersebut menggambarkan tampilan submenu 

input transaksi masuk yang dapat diakses oleh admin. Pada proses 

input transaksi masuk, admin diharuskan melengkapi data pada form 

transaksi masuk seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data 

pada form tersebut, admin dapat menyelesaikan proses input 

transaksi masuk ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan 

batal. 

 

 Gambar 4. 9 Rancangan Halaman Penjualan 

● Pengeluaran 

Gambar 4.10 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu pengeluaran, dimana pada tampilan halaman 

submenu pengeluaran tersebut menggambarkan tampilan submenu 

input pengeluaran yang dapat diakses oleh admin. Pada proses input 

pengeluaran, admin diharuskan melengkapi data pada form 

pengeluaran seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data 

pada form tersebut, admin dapat menyelesaikan proses input 

pengeluaran ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan 

batal. 
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 Gambar 4. 10 Rancangan Halaman Pengeluaran 

● List Transaksi Masuk 

Gambar 4.11 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu list transaksi masuk, dimana submenu list 

transaksi masuk tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman 

submenu list transaksi masuk, admin dapat melihat detail informasi 

transaksi masuk toko Beras Dadar yang telah diinput melalui 

submenu penjualan oleh kasir. Pada submenu tersebut, admin dapat 

melihat secara detail informasi transaksi yang masuk, menyetujui 

permintaan transaksi yang telah diinput oleh kasir, dan juga 

menghapus data transaksi tersebut. 

 

 Gambar 4. 11 Rancangan Halaman Transaksi Masuk 
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● List Transaksi Keluar 

Gambar 4.12 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu transaksi keluar, dimana submenu transaksi keluar 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman submenu transaksi 

keluar, admin dapat melihat detail informasi transaksi keluar toko 

Beras Dadar yang telah diinput melalui submenu pengeluaran oleh 

kasir. Pada submenu tersebut, admin dapat melihat secara detail 

informasi pengeluaran toko dan juga menghapus data transaksi 

tersebut. 

 

 Gambar 4. 12 Rancangan Halaman Transaksi Keluar 

e. Keuangan 

● Akun 

Gambar 4.13 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu akun, dimana submenu akun tersebut dapat 

diakses oleh admin. Pada halaman submenu akun, admin dapat 

mengelola jenis akun yang terdapat pada kolom pilih akun pada form 

menu pengeluaran. Pada submenu akun, admin dapat menambah dan 

menghapus jenis akun yang nantinya akan menjadi kolom pilihan 

yang terdapat pada menu pengeluaran. 
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 Gambar 4. 13 Rancangan Halaman Akun 

● Neraca Saldo 

Gambar 4.14 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu neraca saldo, dimana submenu neraca saldo 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman submenu neraca 

saldo, admin dapat melihat detail informasi transaksi keluar toko 

Beras Dadar berdasarkan periode bulan ataupun tahun yang dapat 

dipilih oleh admin. 

 

 Gambar 4. 14 Rancangan Halaman Neraca Saldo 

● Laporan Laba Rugi 

Gambar 4.15 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu laporan laba rugi, dimana submenu laporan laba 

rugi tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman submenu 
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laporan laba rugi, admin dapat melihat detail informasi pengeluaran 

dan pemasukan yang ada pada toko Beras Dadar berdasarkan periode 

tahun yang dapat dipilih oleh admin. 

 

 Gambar 4. 15 Rancangan Halaman Laporan Laba Rugi 

● Jurnal Harian 

Gambar 4.16 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu jurnal harian, dimana submenu jurnal harian 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman submenu jurnal 

harian, admin dapat melihat detail informasi pengeluaran dan 

pemasukan yang ada pada toko Beras Dadar per harinya. Selain itu, 

admin juga dapat menambahkan dan menghapus pengeluaran 

ataupun pemasukan secara manual pada submenu tersebut. 

 

 Gambar 4. 16 Rancangan Halaman Jurnal Harian 
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● Jurnal Per Bulan 

Gambar 4.17 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu jurnal per bulan, dimana submenu jurnal per bulan 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman submenu jurnal per 

bulan, admin dapat melihat detail informasi pengeluaran dan 

pemasukan yang ada pada toko Beras Dadar per bulannya. Selain itu, 

admin juga dapat menambahkan dan menghapus pengeluaran 

ataupun pemasukan secara manual pada submenu tersebut. 

 

 Gambar 4. 17 Rancangan Halaman Jurnal Per Bulan 

f. Master Setting 

● Satuan 

Gambar 4.18 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu satuan, dimana submenu satuan tersebut dapat 

diakses oleh admin. Pada halaman submenu satuan, admin dapat 

mengelola satuan yang terdapat pada kolom pilih satuan pada form 

submenu data barang. Pada submenu satuan, admin dapat menambah 

dan menghapus satuan yang nantinya akan menjadi kolom pilihan 

yang terdapat pada submenu data barang. 
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 Gambar 4. 18 Rancangan Halaman Satuan 

● Supplier 

Gambar 4.19 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu supplier, dimana submenu supplier tersebut dapat 

diakses oleh admin. Pada halaman submenu supplier, admin dapat 

mengelola supplier yang terdapat pada kolom pilih supplier pada 

form submenu data barang dan pembelian barang. Pada submenu 

supplier, admin dapat menambah dan menghapus supplier yang 

nantinya akan menjadi kolom pilihan yang terdapat pada submenu 

data barang dan pembelian barang. 

 

 Gambar 4. 19 Rancangan Halaman Supplier 
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● Kategori 

Gambar 4.20 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu kategori, dimana submenu kategori tersebut dapat 

diakses oleh admin. Pada halaman submenu kategori, admin dapat 

mengelola kategori yang terdapat pada kolom pilih kategori pada 

form submenu data barang. Pada menu kategori, admin dapat 

menambah dan menghapus kategori yang nantinya akan menjadi 

kolom pilihan yang terdapat pada menu subdata barang. 

 

 Gambar 4. 20 Rancangan Halaman Kategori 

g. User 

● Profile 

Gambar 5.21 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem 

yang akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan 

submenu profil yang dapat diakses oleh admin. Pada submenu profil, 

admin dapat melihat data informasi admin serta dapat melakukan log 

out sistem seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 
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 Gambar 4. 21 Rancangan Halaman Profile 

2. Kasir 

a. Login 

Gambar 4.22 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem yang 

akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan login 

sistem. Pada halaman login sistem, terdapat form login yang berisikan 

kolom username dan password yang harus diisi oleh kasir. Setelah 

melengkapi form login, maka kasir harus memilih button login yang 

terdapat pada halaman login tersebut. Apabila kasir memasukan 

username dan password dengan benar, maka sistem akan secara otomatis 

mengalihkan kasir ke tampilan awal sistem yaitu halaman dashboard 

yang berarti proses login berhasil. Namun, jika kasir salah memasukan 

username ataupun password, maka proses login gagal. Hal tersebut 

berlaku sampai kasir berhasil memasukan username dan password 

dengan benar. 



37 

 

 

 Gambar 4. 22 Rancangan Halaman Login 

b. Dashboard 

Gambar 4.23 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem yang 

akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan awal 

sistem atau yang lebih dikenal dengan dashboard. Apabila kasir 

memasukan username dan password dengan benar pada proses login, 

maka sistem akan secara otomatis mengalihkan kasir ke tampilan awal 

sistem yaitu halaman dashboard yang berarti proses login berhasil. Pada 

dashboard kasir terdapat beberapa menu, dimana masing-masing menu 

berisikan sub menu yang dapat diakses oleh admin. Menu tersebut 

diantaranya ialah menu inventory yang berisikan submenu barang dan 

pembelian barang, menu transaksi yang berisikan submenu penjualan 

dan dan menu yang terakhir adalah menu user yang berisikan sub menu 

profil seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 
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 Gambar 4. 23 Rancangan Halaman Dashboard 

c. Inventory 

● Barang 

Gambar 4.24 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem 

yang akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan 

halaman submenu barang yang dapat diakses oleh kasir. Pengakuan 

barang pada sistem akan menggunakan metode FIFO, akan tetapi 

diperlukan ketelitian pengguna ketika ingin mengeluarkan barang 

sehingga tidak tertukar dengan data barang baru. Kasir tidak 

memiliki akses untuk memasukan harga beli dan harga jual, ketika 

melakukan penambahan data barang. Pada submenu barang tersebut, 

kasir dapat melihat data informasi barang, menambah data informasi 

barang dan menghapus data informasi barang seperti yang terlihat 

pada gambar dibawah ini. 
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 Gambar 4. 24 Rancangan Halaman Barang 

● Pembelian Barang 

Gambar 4.25 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem 

yang akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan 

halaman submenu pembelian barang yang dapat diakses oleh kasir. 

Pada submenu pembelian barang tersebut, kasir dapat input data 

informasi barang berdasarkan kebutuhan toko Beras Dadar. Setelah 

mengisi form input pembelian barang, kasir dapat melanjutkan 

proses pembelian barang atau membatalkannya dengan menekan 

tombol simpan atau batal. 

 

 Gambar 4. 25 Rancangan Halaman Pembelian Barang 

d. Transaksi 
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● Penjualan 

Gambar 4.26 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu penjualan, dimana pada tampilan halaman 

submenu penjualan tersebut menggambarkan tampilan submenu 

input transaksi masuk yang dapat diakses oleh kasir. Pada proses 

input transaksi masuk, kasir diharuskan melengkapi data pada form 

transaksi masuk seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data 

pada form tersebut, kasir dapat menyelesaikan proses input transaksi 

masuk ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan batal. 

 

 Gambar 4. 26 Rancangan Halaman Penjualan 

● Pengeluaran 

Gambar 4.27 dibawah merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman submenu pengeluaran, dimana pada tampilan halaman 

submenu pengeluaran tersebut menggambarkan tampilan submenu 

input pengeluaran yang dapat diakses oleh kasir. Pada proses input 

pengeluaran, kasir diharuskan melengkapi data pada form 

pengeluaran seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data 

pada form tersebut, kasir dapat menyelesaikan proses input 

pengeluaran ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan 

batal. 
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 Gambar 4. 27 Rancangan Halaman Pengeluaran 

e. User 

● Profile 

Gambar 4.28 dibawah merupakan rancangan tampilan sistem 

yang akan dibangun, dimana tampilan tersebut merupakan tampilan 

submenu profil yang dapat diakses oleh kasir. Pada submenu profil, 

kasir dapat melihat data informasi kasir serta dapat melakukan log 

out sistem seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 Gambar 4. 28 Rancangan Halaman Profile 



42 

 

4.3    Pembuatan Aplikasi 

4.3.1    Database 

Berikut ini merupakan rancangan database sistem yang akan 

dibangun dalam penelitian ini. 

1. Accounts 

Gambar 4.29 dibawah merupakan tabel accounts yang digunakan untuk 

menyimpan jenis-jenis akun yang akan digunakan pada transaksi jual beli. 

 

 Gambar 4. 29 Database Tabel Account 

2. Incomes 

Gambar 4.30 dibawah merupakan tabel incomes yang digunakan untuk 

menyimpan data pemasukan setelah melakukan transaksi penjualan. 
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 Gambar 4. 30 Database Tabel Incomes 

3. Journals 

Gambar 4.31 dibawah merupakan tabel journals yang digunakan untuk 

menampilkan jurnal, yang nantinya akan terbentuk setelah melakukan 

transaksi. 
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 Gambar 4. 31 Database Tabel Journals 

4. Migrations 

Gambar 4.32 dibawah merupakan tabel migrations yang digunakan untuk 

menjaga sinkronisasi dari masing-masing tabel yang digunakan pada 

database ini. 

 

 Gambar 4. 32 Database Tabel Migrations 

5. Outcomes 

Gambar 4.33 dibawah merupakan tabel incomes yang digunakan untuk 

menyimpan data pengeluaran setelah melakukan transaksi pembelian dan 

beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh toko ini. 
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   Gambar 4. 33 Database Tabel Outcomes 

6. Outcomes Type 

Gambar 4.34 dibawah merupakan tabel outcomes type yang digunakan 

untuk menyimpan jenis-jenis pengeluaran yang sering dilakukan pada toko 

ini. 

 

 Gambar 4. 34 Database Tabel Outcometype 

7. Product 

Gambar 4.35 dibawah merupakan tabel product yang digunakan untuk 

menyimpan data barang yang nantinya akan digunakan untuk transaksi jual 

beli. 
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  Gambar 4. 35 Database Tabel Product 

8. Product Category 

Gambar 4.36 dibawah merupakan tabel category yang digunakan untuk 

menyimpan data jenis barang pada toko ini. 

 

  Gambar 4. 36 Database Tabel Product Category 

9. Satuan 

Gambar 4.37 dibawah merupakan tabel satuan yang digunakan untuk 

menyimpan data satuan barang pada toko ini. 

 

 Gambar 4. 37 Database Tabel Satuan 
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10. Stock Opname 

Gambar 4.38 dibawah merupakan tabel stock opname yang digunakan untuk 

menyimpan sisa persedian barang setelah melakukan transaksi jual beli. 

 

  Gambar 4. 38 Database Tabel Stock Opname 

11. Supplier 

Gambar 4.39 dibawah merupakan tabel supplier yang digunakan untuk 

menyimpan data supplier pada toko ini. 

 

  Gambar 4. 39 Database Tabel Supplier 

12. User 

Gambar 4.40 dibawah merupakan tabel user yang digunakan untuk 

menyimpan data pengguna pada toko ini. Pengguna pada toko ini dibagi 

menjadi dua yaitu pemilik dan kasir. 
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 Gambar 4. 40 Database Tabel User 

4.3.2    Halaman Admin 

4.3.2.1    Halaman Login 

Berikut ini merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

login pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.41. 

 

 Gambar 4. 41 Route Login 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman login pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 

4.42. 

 

 Gambar 4. 42 Controller Login 
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Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman login pada sistem: 

 

 Gambar 4. 43 Halaman Login 

Gambar 4.43 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman login, dimana pada tampilan halaman login tersebut 

menggambarkan proses login yang dilakukan oleh admin. Pada 

proses login, admin diharuskan memasukan username dan password 

untuk masuk ke dalam sistem. Apabila admin memasukan username 

dan password dengan benar, maka sistem akan secara otomatis 

mengalihkan admin ke tampilan awal sistem yaitu halaman 

dashboard yang berarti proses login berhasil. Namun, jika admin 

salah memasukan username ataupun password, maka proses login 

gagal. Hal tersebut berlaku sampai admin berhasil memasukan 

username dan password dengan benar. Selain itu, terdapat fitur 

forgot password pada halaman login, dimana fitur tersebut akan 

membantu admin ketika admin lupa terhadap password akun yang 

digunakan. 

4.3.2.2    Halaman Dashboard 

Berikut ini merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

dashboard pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.44. 
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 Gambar 4. 44 Routes Halaman Dashboard 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman dashboard pada sistem seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.45. 

 

  Gambar 4. 45 Controller Halaman Dashboard 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman dashboard pada sistem: 
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  Gambar 4. 46 Halaman Dashboard 

Gambar 4.46 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman dashboard admin, dimana tampilan halaman dashboard 

admin tersebut merupakan tampilan awal sistem setelah admin 

berhasil melewati proses login. Pada halaman dashboard admin, 

terdapat menu yang dapat diakses oleh admin yaitu menu data 

barang, menu pembelian barang, menu penjualan, menu pengeluaran, 

menu list transaksi masuk, menu transaksi keluar, menu akun, menu 

neraca saldo, menu laporan laba rugi, menu jurnal harian, menu 

jurnal per bulan, menu satuan, menu supplier, menu kategori, dan 

menu profile. 

4.3.2.3    Halaman Data Barang 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman data 

barang pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.47. 

 

  Gambar 4. 47 Routes Data Barang 
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Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman data barang pada sistem: 

a. Index Data Barang 

Halaman index data barang akan menampilkan rincian barang 

yang telah diinputkan pengguna. Rincian barang tersebut akan 

selalu berubah mengikuti transaksi yang dilakukan. 

 

  Gambar 4. 48 Controller Index Data Barang 
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b. Add Data Barang 

Halaman add data barang akan menampilkan form penambahan 

barang. 

 

  Gambar 4. 49 Controller Add Data Barang 

c. Edit Data Barang 

Halaman edit data barang digunakan jika pengguna ingin 

mengubah data barang yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

  Gambar 4. 50 Controller Edit Data Barang 
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d. Delete Data Barang 

Halaman delete data barang digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data barang yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

 Gambar 4. 51 Controller Delete Data Barang 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman data barang pada sistem: 

 

  Gambar 4. 52 Halaman Data Barang 

Gambar 4.52 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu data barang, dimana pada tampilan halaman menu 

data barang tersebut menggambarkan tampilan menu pengelolaan 

data barang yang dapat diakses oleh admin. Pada proses pengelolaan 

data barang, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus 

data data barang. 
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4.3.2.4    Halaman Pembelian Barang 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

pembelian barang pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 

4.53. 

 

 Gambar 4. 53 Routes Pembelian Barang 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman data barang pada sistem seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.54. 
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  Gambar 4. 54 Controller Store Operasional Pembelian Barang 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman pembelian barang pada sistem: 

 

 Gambar 4. 55 Halaman Pembelian Barang 
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Gambar 4.55 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu pembelian barang, dimana pada tampilan halaman 

menu pembelian barang tersebut menggambarkan tampilan menu 

pembelian barang yang dapat diakses oleh admin. Pada proses 

pembelian barang, admin diharuskan melengkapi data pada form 

pembelian barang seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi 

data pada form tersebut, admin dapat menyelesaikan proses 

pembelian barang ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan 

batal. 

4.3.2.5    Halaman Penjualan 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

penjualan pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.56. 

 

  Gambar 4. 56 Routes Penjualan 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman penjualan pada sistem: 

a. Index Penjualan 

Halaman index penjualan akan menampilkan rincian penjualan 

yang telah diinputkan pengguna. 
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 Gambar 4. 57 Controller Index Penjualan 

b. Add Penjualan 

Halaman add penjualan akan menampilkan form penambahan 

transaksi penjualan. 
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  Gambar 4. 58 Controller Add Penjualan 
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c. Edit Penjualan 

Halaman edit penjualan digunakan jika pengguna ingin 

mengubah data penjualan yang telah diinputkan sebelumnya 

 

 Gambar 4. 59 Controller Edit Penjualan 

d. Delete Penjualan 

Halaman delete penjualan digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data penjualan yang telah diinputkan sebelumnya 

 

 Gambar 4. 60 Controller Delete Penjualan 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman penjualan barang pada sistem: 
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  Gambar 4. 61 Halaman Penjualan 

Gambar 4. 61 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu penjualan, dimana pada tampilan halaman menu 

penjualan tersebut menggambarkan tampilan menu input transaksi 

masuk yang dapat diakses oleh admin. Pada proses input transaksi 

masuk, admin diharuskan melengkapi data pada form transaksi 

masuk seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data pada 

form tersebut, admin dapat menyelesaikan proses input transaksi 

masuk ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan batal. 

4.3.2.6    Halaman Pengeluaran 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

pengeluaran pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.62. 

 

 Gambar 4. 62 Routes Pengeluaran 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman pengeluaran pada sistem: 
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a. Index Pengeluaran 

Halaman index pengeluaran akan menampilkan rincian 

pengeluaran yang telah diinputkan pengguna. 

 

  Gambar 4. 63 Controller Index Pengeluaran 

b. Add Pengeluaran 

Halaman add pengeluaran akan menampilkan form penambahan 

pengeluaran. 
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  Gambar 4. 64 Controller Add Pengeluaran 

c. Update Pengeluaran 

Halaman update pengeluaran akan menampilkan perubahan data 

pengeluaran ketika transaksi pengeluaran telah diinputkan. 
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 Gambar 4. 65 Controller Update Pengeluaran 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman pengeluaran pada sistem: 
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  Gambar 4. 66 Halaman Pengeluaran 

Gambar 4.66 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu pengeluaran, dimana pada tampilan halaman menu 

pengeluaran tersebut menggambarkan tampilan menu input 

pengeluaran yang dapat diakses oleh admin. Pada proses input 

pengeluaran, admin diharuskan melengkapi data pada form 

pengeluaran seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data 

pada form tersebut, admin dapat menyelesaikan proses input 

pengeluaran ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan 

batal. 

4.3.2.7    Halaman List Transaksi Masuk 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

transaksi masuk pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.67. 

 

 Gambar 4. 67 Routes Transaksi Masuk 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman transaksi masuk pada sistem: 
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a. Index Transaksi Masuk 

Halaman index transaksi masuk akan menampilkan rincian 

transaksi masuk dari aktifitas penjualan yang telah diinputkan 

pengguna. 

 

 Gambar 4. 68 Controller Index Transaksi Masuk 

b. Invoice 

Halaman invoice akan menampilkan nota pembayaran dari 

transaksi penjualan. Invoice ini dilengkapi dengan fitur print, 

download, dan nota ini dapat disimpan oleh pengguna. 
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 Gambar 4. 69 Invoice 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman transaksi masuk pada sistem: 

 

  Gambar 4. 70 Halaman List Transaksi Masuk 

Gambar 4.70 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu list transaksi masuk, dimana menu list transaksi 

masuk tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman menu list 

transaksi masuk, admin dapat melihat detail informasi transaksi 
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masuk toko Beras Dadar yang telah diinput melalui menu penjualan 

oleh kasir. Pada menu tersebut, admin dapat melihat secara detail 

informasi transaksi yang masuk, menyetujui permintaan transaksi 

yang telah diinput oleh kasir, dan juga menghapus data transaksi 

tersebut. 

4.3.2.8    Halaman Transaksi Keluar 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

transaksi keluar pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.71. 

 

  Gambar 4. 71 Routes Transaksi Keluar 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman transaksi keluar pada sistem seperti yang dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

a. Review Transaksi Keluar 

Halaman review transaksi keluar akan menampilkan rincian 

pembelian barang yang telah diinputkan pengguna 
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  Gambar 4. 72 Controller Index Transaksi Keluar 

b. Delete Transaksi Keluar 

Halaman delete transaksi keluar digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data transaksi keluar yang telah diinputkan 

sebelumnya 

 

  Gambar 4. 73 Controller Delete Transaksi Keluar 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman transaksi keluar pada sistem: 
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  Gambar 4. 74 Halaman Transaksi Keluar 

Gambar 4.74 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu transaksi keluar, dimana menu transaksi keluar 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman menu transaksi 

keluar, admin dapat melihat detail informasi transaksi keluar toko 

Beras Dadar yang telah diinput melalui menu pengeluaran oleh kasir. 

Pada menu tersebut, admin dapat melihat secara detail informasi 

pengeluaran toko dan juga menghapus data transaksi tersebut. 

4.3.2.9    Halaman Akun 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman akun 

pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.75.  

 

  Gambar 4. 75 Routes Halaman Akun 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman akun pada sistem: 
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a. Index Akun 

Halaman index akun akan menampilkan rincian akun yang telah 

diinputkan pengguna. 

 

  Gambar 4. 76 Controller Index Akun 

b. Add Akun 

Halaman add akun akan menampilkan form penambahan akun. 

 

 Gambar 4. 77 Controller Add Akun 

c. Edit Akun 

Halaman edit akun digunakan jika pengguna ingin mengubah 

data akun yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

 Gambar 4. 78 Controller Edit Akun 
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d. Delete Akun 

Halaman delete akun digunakan jika pengguna ingin menghapus 

data akun yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

  Gambar 4. 79 Controller Delete Akun 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman akun pada sistem: 

 

 Gambar 4. 80 Halaman Akun 

Gambar 4.80 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman akun, dimana menu akun tersebut dapat diakses oleh admin. 

Pada halaman menu akun, admin dapat mengelola jenis akun yang 

terdapat pada kolom pilih akun pada form menu pengeluaran. Pada 

menu akun, admin dapat menambah dan menghapus jenis akun yang 

nantinya akan menjadi kolom pilihan yang terdapat pada menu 

pengeluaran. 
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4.3.2.10    Halaman Neraca Saldo 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman neraca 

saldo pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.81. 

 

 Gambar 4. 81 Routes Neraca Saldo 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman neraca saldo pada sistem: 

 

 Gambar 4. 82 Halaman Neraca Saldo 

Gambar 4.82 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu neraca saldo, dimana menu neraca saldo tersebut 

dapat diakses oleh admin. Pada halaman menu neraca saldo, admin 

dapat melihat detail informasi transaksi keluar toko Beras Dadar 

berdasarkan periode bulan ataupun tahun yang dapat dipilih oleh 

admin. 
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4.3.2.11    Halaman Laporan Laba Rugi 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

laporan laba rugi pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.83. 

 

 Gambar 4. 83 Routes Laporan Laba Rugi 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman laporan laba rugi pada sistem seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.84. 

 

 Gambar 4. 84 Halaman Laporan Laba Rugi 

Gambar 4.84 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu laporan laba rugi, dimana menu laporan laba rugi 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman menu laporan laba 

rugi, admin dapat melihat detail informasi pengeluaran dan 
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pemasukan yang ada pada toko Beras Dadar berdasarkan periode 

tahun yang dapat dipilih oleh admin. 

4.3.2.12    Halaman Jurnal Harian 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman jurnal 

harian pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.85. 

 

  Gambar 4. 85 Routes Jurnal Harian 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman jurnal harian pada sistem: 

a. Index Jurnal Harian 

Halaman index jurnal harian akan menampilkan rincian jurnal 

harian dari transaksi dan data yang diinputkan pengguna. 
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 Gambar 4. 86 Controller Index Jurnal Harian 

b. Add Jurnal Harian 

Halaman add jurnal harian akan menampilkan form penambahan 

jurnal secara manual. 
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  Gambar 4. 87 Controller Add Jurnal Harian 

c. Edit Jurnal Harian 

Halaman edit jurnal harian digunakan jika pengguna ingin 

mengubah data jurnal yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

  Gambar 4. 88 Controller Edit Jurnal Harian 
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d. Delete Jurnal Harian 

Halaman delete jurnal harian digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data jurnal yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

  Gambar 4. 89 Controller Delete Jurnal Harian 

e. Review Jurnal Harian 

Halaman review jurnal harian akan memunculkan jurnal dalam 

format harian. 

 

  Gambar 4. 90 Controller Review Jurnal Harian 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman jurnal harian pada sistem: 
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  Gambar 4. 91 Halaman Jurnal Harian 

Gambar 4.91 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu jurnal harian, dimana menu jurnal harian tersebut 

dapat diakses oleh admin. Pada halaman menu jurnal harian, admin 

dapat melihat detail informasi pengeluaran dan pemasukan yang ada 

pada toko Beras Dadar per harinya. Selain itu, admin juga dapat 

menambahkan dan menghapus pengeluaran ataupun pemasukan 

secara manual pada menu tersebut. 

4.3.2.13    Halaman Jurnal Per Bulan 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman jurnal 

per bulan pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.92. 

 

  Gambar 4. 92 Routes Jurnal Perbulan 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman jurna per bulan pada sistem: 
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a. Index Jurnal Perbulan 

Halaman index jurnal perbulan akan menampilkan rincian jurnal 

dari transaksi yang telah dilakukan dan data yang diinputkan 

pengguna. 

 

 Gambar 4. 93 Controller Index Jurnal Perbulan 

b. Review Jurnal Perbulan 

Halaman review jurnal perbulan akan memunculkan jurnal dalam 

format bulanan. 
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 Gambar 4. 94 Controller Review Jurnal Perbulan 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman jurnal harian pada sistem: 

 

 Gambar 4. 95 Halaman Per Bulan 

Gambar 4.95 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu jurnal per bulan, dimana menu jurnal per bulan 

tersebut dapat diakses oleh admin. Pada halaman menu jurnal per 

bulan, admin dapat melihat detail informasi pengeluaran dan 

pemasukan yang ada pada toko Beras Dadar per bulannya. Selain itu, 
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admin juga dapat menambahkan dan menghapus pengeluaran 

ataupun pemasukan secara manual pada menu tersebut. 

4.3.2.14    Halaman Satuan 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman satuan 

pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.96. 

 

  Gambar 4. 96 Routes Satuan 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman satuan pada sistem 

 

 Gambar 4. 97 Halaman Satuan 

Gambar 4.97 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman satuan, dimana menu satuan tersebut dapat diakses oleh 

admin. Pada halaman menu satuan, admin dapat mengelola satuan 

yang terdapat pada kolom pilih satuan pada form menu data barang. 

Pada menu satuan, admin dapat menambah dan menghapus satuan 
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yang nantinya akan menjadi kolom pilihan yang terdapat pada menu 

data barang. 

4.3.2.15    Halaman Supplier 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

supplier pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.98. 

 

  Gambar 4. 98 Routes Supplier 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman supplier pada sistem: 

a. Index Supplier 

Halaman index supplier akan menampilkan rincian supplier yang 

telah diinputkan pengguna 

 

  Gambar 4. 99 Controller Index Supplier 

b. Add Supplier 

Halaman add supplier akan menampilkan form penambahan supplier. 
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 Gambar 4. 100 Controller Add Supplier 

c. Edit Supplier 

Halaman edit supplier digunakan jika pengguna ingin mengubah data 

supplier yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

  Gambar 4. 101 Controller Edit Supplier 

d. Delete Supplier 

Halaman delete supplier digunakan jika pengguna ingin menghapus 

data supplier yang telah diinputkan sebelumnya  

 

  Gambar 4. 102 Controller Delete Supplier 
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Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman supplier pada sistem: 

 

  Gambar 4. 103 Halaman Supplier 

Gambar 4.103 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman supplier, dimana menu supplier tersebut dapat diakses oleh 

admin. Pada halaman menu supplier, admin dapat mengelola supplier 

yang terdapat pada kolom pilih supplier pada form menu data barang 

dan pembelian barang. Pada menu supplier, admin dapat menambah 

dan menghapus supplier yang nantinya akan menjadi kolom pilihan 

yang terdapat pada menu data barang dan pembelian barang. 

4.3.2.16    Halaman Kategori 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

kategori pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.104. 

 

 Gambar 4. 104 Routes Kategori 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman kategori pada sistem: 
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a. Index Kategori 

Halaman index kategori akan menampilkan rincian kategori yang 

telah diinputkan pengguna. 

 

  Gambar 4. 105 Controller Index Kategori 

b. Add Kategori 

Halaman add kategori akan menampilkan form penambahan 

kategori. 

 

  Gambar 4. 106 Controller Add Kategori 

c. Delete Kategori 

Halaman delete kategori digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data kategori yang telah diinputkan sebelumnya 

 

  Gambar 4. 107 Controller Delete Kategori 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman kategori pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 

4. 108. 
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  Gambar 4. 108 Halaman Kategori 

Gambar 4.108 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman kategori, dimana menu kategori tersebut dapat diakses oleh 

admin. Pada halaman menu kategori, admin dapat mengelola 

kategori yang terdapat pada kolom pilih kategori pada form menu 

data barang. Pada menu kategori, admin dapat menambah dan 

menghapus kategori yang nantinya akan menjadi kolom pilihan yang 

terdapat pada menu data barang. 

4.3.2.17    Halaman Profile 

 

  Gambar 4. 109 Halaman Profile 
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Gambar 4.109 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu profile, dimana menu profile tersebut dapat diakses 

oleh admin. Pada halaman profile, admin dapat melihat detail 

informasi profile seperti yang dapat dilihat pada gambar 4. 109 

diatas. 

4.3.3    Kasir 

4.3.3.1    Halaman Login 

Berikut ini merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

login pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.110. 

 

  Gambar 4. 110 Route Login 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman login pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 

4.111. 

 

  Gambar 4. 111 Controller Login 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman login pada sistem: 
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  Gambar 4. 112 Halaman Login 

Gambar 4. 112 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman login, dimana pada tampilan halaman login tersebut 

menggambarkan proses login yang dilakukan oleh kasir. Pada proses 

login, kasir diharuskan memasukan username dan password untuk 

masuk ke dalam sistem. Apabila kasir memasukan username dan 

password dengan benar, maka sistem akan secara otomatis 

mengalihkan kasir ke tampilan awal sistem yaitu halaman dashboard 

yang berarti proses login berhasil. Namun, jika kasir salah 

memasukan username ataupun password, maka proses login gagal. 

Hal tersebut berlaku sampai kasir berhasil memasukan username dan 

password dengan benar. Selain itu, terdapat fitur forgot password 

pada halaman login, dimana fitur tersebut akan membantu kasir 

ketika kasir lupa terhadap password akun yang digunakan. 

4.3.3.2    Halaman Dashboard 

Berikut ini merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

dashboard pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.113. 
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  Gambar 4. 113 Routes Halaman Dashboard 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman dashboard pada sistem seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.114. 

 

  Gambar 4. 114 Controller Halaman Dashboard 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman dashboard pada sistem: 
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  Gambar 4. 115 Halaman Dashboard 

Gambar 4. 115 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman dashboard kasir, dimana tampilan halaman dashboard kasir 

tersebut merupakan tampilan awal sistem setelah kasir berhasil 

melewati proses login. Pada halaman dashboard kasir, terdapat menu 

yang dapat diakses oleh kasir yaitu menu data barang, menu 

pembelian barang, menu penjualan, menu pengeluaran, dan menu 

profile. 

4.3.3.3    Halaman Data Barang 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman data 

barang pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.116. 

 

  Gambar 4. 116 Routes Data Barang 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman data barang pada sistem: 
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a. Index Data Barang 

Halaman index data barang akan menampilkan rincian barang 

yang telah diinputkan pengguna. Rincian barang tersebut akan 

selalu berubah mengikuti transaksi yang dilakukan. 

 

  Gambar 4. 117 Controller Index Data Barang 

b. Add Data Barang 
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Halaman add data barang akan menampilkan form penambahan 

barang. 

 

 Gambar 4. 118 Controller Add Data Barang 

c. Edit Data Barang 

Halaman edit data barang digunakan jika pengguna ingin 

mengubah data barang yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

 Gambar 4. 119 Controller Edit Data Barang 
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d. Delete Data Barang 

Halaman delete data barang digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data barang yang telah diinputkan sebelumnya. 

 

  Gambar 4. 120 Controller Delete Data Barang 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman data barang pada sistem: 

 

 Gambar 4. 121 Halaman Data Barang 

Gambar 4.121 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu data barang, dimana pada tampilan halaman menu 

data barang tersebut menggambarkan tampilan menu pengelolaan 

data barang yang dapat diakses oleh kasir. Pada proses pengelolaan 

data barang, kasir dapat menambah, mengubah, dan menghapus data 

data barang. 
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4.3.3.4    Halaman Pembelian Barang 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

pembelian barang pada sistem seperti yang dapat dilihat pada gambar 

4.122. 

 

  Gambar 4. 122 Routes Pembelian Barang 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman data barang pada sistem seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.123. 
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 Gambar 4. 123 Controller Store Operasional Pembelian Barang 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman pembelian barang pada sistem: 
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 Gambar 4. 124 Halaman Pembelian Barang 

Gambar 4.124 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu pembelian barang, dimana pada tampilan halaman 

menu pembelian barang tersebut menggambarkan tampilan menu 

pembelian barang yang dapat diakses oleh kasir. Pada proses 

pembelian barang, kasir diharuskan melengkapi data pada form 

pembelian barang seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi 

data pada form tersebut, kasir dapat menyelesaikan proses pembelian 

barang ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan batal. 

4.3.3.5    Halaman Penjualan 

Berikut merupakan Route yang berkaitan dengan halaman 

penjualan pada sistem yang dapat dilihat pada gambar 4.125. 

 

 Gambar 4. 125 Routes Penjualan 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman penjualan pada sistem: 
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a. Index Penjualan 

Halaman index penjualan akan menampilkan rincian penjualan 

yang telah diinputkan pengguna. 

 

 Gambar 4. 126 Controller Index Penjualan 

b. Add Penjualan 

Halaman add penjualan akan menampilkan form penambahan 

transaksi penjualan. 
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  Gambar 4. 127 Controller Add Penjualan 
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c. Edit Penjualan 

Halaman edit penjualan digunakan jika pengguna ingin 

mengubah data penjualan yang telah diinputkan sebelumnya 

 

  Gambar 4. 128 Controller Edit Penjualan 

d. Delete Penjualan 

Halaman delete penjualan digunakan jika pengguna ingin 

menghapus data penjualan yang telah diinputkan sebelumnya 

 

 Gambar 4. 129 Controller Delete Penjualan 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman penjualan barang pada sistem: 
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  Gambar 4. 130 Halaman Penjualan 

Gambar 4.130 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu penjualan, dimana pada tampilan halaman menu 

penjualan tersebut menggambarkan tampilan menu input transaksi 

masuk yang dapat diakses oleh kasir. Pada proses input transaksi 

masuk, kasir diharuskan melengkapi data pada form transaksi masuk 

seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data pada form 

tersebut, kasir dapat menyelesaikan proses input transaksi masuk 

ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan batal. 

4.3.3.6    Halaman Pengeluaran 

Berikut ini merupakan Controller yang berkaitan dengan 

halaman pengeluaran pada sistem: 

a. Index Pengeluaran 

Halaman index pengeluaran akan menampilkan rincian 

pengeluaran yang telah diinputkan pengguna. 
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 Gambar 4. 131 Controller Index Pengeluaran 

b. Add Pengeluaran 

Halaman add pengeluaran akan menampilkan form penambahan 

pengeluaran. 
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  Gambar 4. 132 Controller Add Pengeluaran 

c. Update Pengeluaran 

Halaman update pengeluaran akan menampilkan perubahan data 

pengeluaran ketika transaksi pengeluaran telah diinputkan. 
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  Gambar 4. 133 Controller Update Pengeluaran 

Berikut ini merupakan hasil tampilan yang berkaitan dengan 

halaman pengeluaran pada sistem: 
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  Gambar 4. 134 Halaman Pengeluaran 

Gambar 4.134 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu pengeluaran, dimana pada tampilan halaman menu 

pengeluaran tersebut menggambarkan tampilan menu input 

pengeluaran yang dapat diakses oleh kasir. Pada proses input 

pengeluaran, kasir diharuskan melengkapi data pada form 

pengeluaran seperti yang terlihat diatas. Setelah melengkapi data 

pada form tersebut, kasir dapat menyelesaikan proses input 

pengeluaran ataupun membatalkannya melalui fitur simpan dan 

batal. 

4.3.3.7    Halaman Profile 

 

 Gambar 4. 135 Halaman Profile 
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Gambar 4.135 diatas merupakan hasil implementasi tampilan 

halaman menu profile, dimana menu profile tersebut dapat diakses 

oleh kasir. Pada halaman profile, kasir dapat melihat detail informasi 

profile seperti yang dapat dilihat pada gambar 4. 135 diatas. 

4.4    Pengujian Aplikasi 

Pengujian Aplikasi bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah 

dibuat berjalan dengan baik. Tahap pengujian aplikasi ini akan dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu pengujian aplikasi secara teknis dan wawancara.  

4.4.1    Hasil Pengujian Teknis 

Pengujian teknis dilakukan untuk mengevaluasi berjalannya sistem 

secara teknis, dan memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik 

sesuai fungsi yang dirancang. Pengujian teknis dilakukan berdasarkan akses 

dan fungsi dari setiap fiturnya. Hasil pengujian teknis adalah sebagai 

berikut: 

Modul Jenis Pengujian Hasil Pengujian 

Login Pengguna masuk Berjalan dengan baik 

Dashboard Menampilkan total transaksi 

masuk, Jumlah pengeluaran, 

Penjualan, dan Pengeluaran 

Berjalan dengan baik 

Data Barang Tambah barang 

Edit barang 

Hapus barang 

Berjalan dengan baik 

Pembelian 

Barang 

Isi form pembelian barang Berjalan dengan baik 

Penjualan Input transaksi masuk Berjalan dengan baik 

Pengeluaran Input transaksi keluar Berjalan dengan baik 

List transaksi Melihat transaksi masuk Berjalan dengan baik 
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masuk 

Transaksi keluar Melihat transaksi keluar Berjalan dengan baik 

Akun Tambah akun 

Hapus akun 

Berjalan dengan baik 

Neraca saldo Melihat neraca saldo 

berdasarkan periode 

Berjalan dengan baik 

Laporan laba 

rugi 

Melihat laporan laba rugi 

berdasarkan periode 

Berjalan dengan baik 

Jurnal harian Tambah jurnal harian 

Edit jurnal harian 

Hapus jurnal harian 

Berjalan dengan baik 

Jurnal per bulan Melihat jurnal bulanan 

berdasarkan periode 

Berjalan dengan baik 

Satuan Tambah satuan 

Hapus satuan 

Berjalan dengan baik 

Supplier Tambah supplier 

Hapus supplier 

Berjalan dengan baik 

Kategori Tambah kategori 

Hapus kategori 

Berjalan dengan baik 

Profile Melihat profile 

Log out 

Berjalan dengan baik 

 Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Teknis 

4.4.2    Hasil Wawancara 

Untuk melihat apakah sistem yang dibangun telah sesuai atau belum 

dengan permintaan, maka dilakukan tahap wawancara kepada pemilik dan 3 
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karyawan dari toko tersebut. Sebelum tahap tersebut penulis telah 

memberikan pengarahan kepada pemilik dan karyawan dari toko tersebut. 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

PERFORMANCE 

1. Apakah sistem dapat 

melakukan perintah 

input atau pembatalan 

terhadap suatu transaksi 

dengan cepat? Jelaskan! 

Ya, sudah mampu melakukan hal 

tersebut. 

Pengguna sudah mencoba melakukan 

transaksi sederhana dan melihat bahwa 

proses menambah, mengubah, dan 

menghapus data telah sesuai. 

2. Apakah sistem dapat 

menjalankan perintah 

dalam waktu yang 

ringkas? Jelaskan! 

Ya, sudah mampu melakukan hal 

tersebut. 

Pengguna sudah mencoba melakukan 

transaksi sederhana secara bersamaan 

dan berbeda hak akses dan data-data 

dari transaksi tersebut dapat tersimpan 

dengan baik. 

3. Apakah sistem dapat 

langsung terhubung 

dengan modul akuntansi 

(jurnal, neraca saldo, 

dan laporan laba rugi)? 

Jelaskan! 

Ya sudah terhubung. 

Pengguna sudah mencoba melakukan 

transaksi sederhana, dan modul 

akuntansi tersebut telah sesuai dengan 

nominal dari transaksi yang dilakukan. 

INFORMATION AND DATA 

4. Apakah data-data yang 

tersimpan dapat diolah 

kembali dengan mudah 

untuk digunakan sebagai 

Ya bisa. 

Pengguna cukup puas pada sistem ini, 

karena sistem ini dapat membantu 

mereka untuk memeriksa persediaan 
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informasi yang 

bermanfaat? Jelaskan! 

barang, dan modul akuntansi mampu 

membantu pengguna untuk melihat 

aktifitas penjualan dan pembelian yang 

dilakukan. 

. 

5. Apakah sistem dapat 

memberi output modul 

akuntansi (jurnal, neraca 

saldo, dan laporan laba 

rugi) yang diinginkan? 

Jelaskan! 

Ya bisa. 

Menurut pengguna, sistem ini mampu 

melakukan pencatatan transaksi jual 

beli yang langsung terhubung dengan 

modul akuntansi yang diinginkan. 

6. Apakah sistem dapat 

menghasilkan informasi 

yang cepat dengan 

akurat? Jelaskan! 

Ya bisa 

Sistem ini membantu pengguna untuk 

melihat persediaan barang yang tersisa 

setelah melakukan transaksi dengan 

cepat, setiap melakukan transaksi sudah 

langsung terhubung dengan modul 

akuntansi.  

ECONOMICS 

7. Apakah ada perubahan 

ekonomi yang signifikan 

dengan adanya sistem 

ini (apakah mengalami 

keuntungan atau 

kerugian)? Jelaskan! 

Menurut pandangan pemilik, secara 

ekonomi memang ada perubahan pada 

tokonya yaitu penambahan biaya 

jaringan internet dan mini printer. 

Pemilik juga menjelaskan hanya biaya 

ini yang hal baru dalam 

pengeluarannya, karena perangkat 

komputer lainnya sudah tersedia. 

8. Apakah perangkat 

(jaringan internet, dan 

Untuk awal penggunaan sistem, 

mungkin akan sedikit berdampak, akan 
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perangkat lain) baru 

pada system ini 

membebani biaya? Dan 

seberapa besar 

pengaruhnya pada 

keuangan toko anda? 

Jelaskan! 

tetapi biaya ini juga bisa menjadi 

investasi jangka panjang. 

Menurut pemilik pengaruhnya pada 

keuangan toko ini tidak terlalu besar, 

hanya nanti mencari cara untuk 

mencari jaringan internet yang tidak 

terlalu mahal. 

9. Apakah dalam 

melakukan 

pemeliharaan, anda 

mengalami kesulitan 

baik dari segi 

operasional maupun segi 

finansial (pada segi 

finansial bisa dikaitkan 

dengan penurunan 

keuntungan)? Jelaskan! 

Pemilik merasa perawatan seperti 

komputer tidak akan terlalu 

membebankan biaya, mengingat salah 

satu anak dari pemilik toko ini 

merupakan lulusan dari jurusan 

komputer 

CONTROLS AND SECURITY 

10. Apakah hak akses dalam 

sistem sudah berguna 

sesuai dengan 

pembagian tugas yang 

diterapkan? Jelaskan! 

Ya sudah sesuai dengan pembagian 

tugas karyawan. 

Masing-masing pengguna telah 

mencoba masuk sistem melalui 

username dan password yang telah 

diberikan, dan mereka merasa sudah 

sesuai. 

11. Apakah hak akses dalam 

sistem sudah 

mengantisipasi bentuk 

tindakan ilegal dan 

Ya sangat membantu. 

Pemberian hak akses membantu 

mengatasi kecurangan pada pegawai, 

contohnya bagian kasir yang tidak 



111 

 

kecurangan? Jelaskan! memiliki akses untuk melihat, 

membuat dan mengubah jurnal. 

12. Apakah system login 

pada system (username 

dan password) ini sudah 

mencukupi dalam 

mengamankan data? 

Ya sudah cukup. 

EFFICIENCY 

13. Apakah output yang 

dihasilkan pada system 

ini dapat anda gunakan 

dengan baik dan 

mengurangi sumber 

daya yang sebelumnya 

digunakan? (Mengingat 

dulunya toko ini harus 

membeli berbagai 

macam map, dan ATK 

untuk melakukan 

pencatatan) Jelaskan! 

Ya, sangat bermanfaat. 

Karena ada sistem ini, beberapa 

pengeluaran berkurang seperti tidak 

perlu membeli map plastik, dan ATK 

yang banyak.  

14. Apakah sistem dapat 

membantu anda dalam 

menghemat waktu 

dalam melakukan 

pencatatan transaksi?  

Jelaskan! 

Ya, sangat membantu. 

Dulu pengguna harus melakukan 

pencatatan transaksi berkali-kali, 

sehingga terkadang pengguna cukup 

kesusahan, akan tetapi dengan adanya 

sistem ini pengguna tidak perlu 

melakukan hal tersebut. 

15. Apakah sistem dapat 

mengemat tenaga yang 

Ya, sangat membantu 

Dulu pengguna harus menata nota-nota 
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diperlukan dalam 

melakukan pencatatan 

transaksi? Jelaskan! 

transaksi yang telah dilakukan pada 

bebrapa map plastik, mencari nota 

tertentu jika diperlukan, akan tetapi 

dengan adanya sistem  ini pengguna 

tidak perlu melakukan hal tersebut. 

 

SERVICE 

16. Apakah fitur-fitur sistem 

mudah untuk 

digunakan/dijalankan? 

Jelaskan! 

Ya, cukup membantu. 

Akan tetapi ada 1 karyawan yang 

mencoba menggunakan sistem ini pada 

smartphone, dan menemukan beberapa 

kesusahan seperti beberapa menu yang 

tidak tampak, dan butuh waktu untuk 

menambahkan data, seperti perlu scroll 

layar. 

17. Apakah fitur-fitur sistem 

dapat menjalankan 

fungsi sesuai perintah? 

Jelaskan! 

Fitur-fitur yang disediakan telah 

berjalan sesuai dengan keinganan 

pengguna. 

18.  Apakah fitur-fitur 

akuntansi yang 

disediakan sudah sesuai 

dengan permintaan 

anda? (fitur yang 

disediakan sudah cukup 

atau belum) Jelaskan!  

Fitur-fitur akuntansi yang disedikan 

telah sesuai dengan kebutuhan 

transaksi jual beli. Akan tetapi pemilik 

memiliki harapan, jika ada kesempatan 

sistem ini bisa dikembangkan lagi 

sehingga mampu mencatat beberapa 

pengeluaran harian dari toko tersebut. 

TAMBAHAN 

Pemilik menambahkan akan menggunakan sistem ini kedepannya, 

meskipun untuk saat ini karyawannya masih tidak terbiasa untuk 
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menggunakan sistem ini, namun beliau percaya sistem ini akan membantu 

tokonya dalam melakukan transaksi jual beli. 

 Tabel 4. 2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka bisa dilihat bahwa sistem 

informasi akuntansi penjualan dan pembelian, dapat membantu pengguna 

seperti memeriksa persediaan barang, proses pencatatan jual beli menjadi 

lebih ringkas. Sistem juga telah diuji secara langsung oleh pengguna, dan 

mereka cukup puas dengan sistem ini, meski ditemukan kendala seperti 

penggunaan smartuphone pada sistem ini akan membuat beberapa menu 

yang tidak tampak, dan butuh waktu untuk menambahkan data, seperti perlu 

scroll layar. Secara keseluruhan sistem sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan keinginan pengguna. 

Hadirnya sistem ini membuat munculnya penambahan biaya seperti 

pengadaan jaringan internet dan mini printer. Terkait pengadaan perangkat 

komputer tidak menjadi permasalahan, karena sudah tersedia untuk toko. 

Meski awalnya karyawan toko masih tidak terbiasa untuk menggunakan 

sistem ini, namun pemilik percaya bahwa sistem ini akan membantu tokonya 

dalam melakukan transaksi jual beli. 

  


