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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang desain sistem yang dipakai sebagai panduan dalam 

membuat sistem informasi administrasi Yukowina. Metode pengembangan 

aplikasi ini memakai SDLC dengan metode waterfall seperti yang sudah 

dijelaskan di bab dua. 

 Penyusunan desain sistem yang dijelaskan pada bab ini terbagi atas tiga 

bagian besar yaitu analisa dari sisi kebutuhan  dari metode penelitian dan daftar 

pertanyaan, jawaban yang terdapat pada bab lampiran, requirements (kebutuhan 

aplikasi), dan juga desain yang meliputi desain yang meliputi desain database dan 

tampilan user interface. 

3.1. Requirements 

Kebutuhan yang dipersiapkan untuk membangun sistem informasi 

adalah berupa semi structured interview. Wawancara yang dilakukan kepada 

pemilik gudang.  Berbagai faktor yang ditinjau dari wawancara yang 

dilakukan antara lain, permasalahan yang dihadapi, sistem yang ada pada saat 

ini, dan solusi untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik. Kebutuhan 

user sebagai pengguna sistem informasi tersebut dapat digali dengan 

wawancara tersebut, setelah itu kebutuhan dari sistem informasi tersebut akan 

dituliskan dalam dokumen SRS (Software Requirements Specification) yang 

akan diberikan kepada pihak client mengenai persetujuan sistem informasi 

yang akan dibuat. Kemudian, kebutuhan mendasar agar sistem informasi 
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tersebut dapat berjalan dengan baik pada PHP akan digali dengan mencari 

referensi dari berbagai sumber buku maupun internet. 

3.1.1. SRS (Software Requirements Specification) 

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai dokumen SRS. 

untuk selengkapnya dokumen SRS terletak pada lampiran. 

  3.1.1.1. Objectives 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk merancang dan 

membuat sistem informasi administrasi yang diterapkan pada 

Yukowina Jaya Motor agar sistem internal lebih efisien dari sistem 

sebelumnya. 

3.1.1.1.1. Fitur Functional 

  Untuk menjalankan sistem informasi ini agar 

berjalan dengan lancar, dibutuhkan komputer yang 

cukup cepat untuk mendukung proses database. 

3.1.1.1.2. Fitur Non-Functional 

  Agar sistem informasi ini dapat berjalan 

lebih optimal, disarankan untuk menggunakan browser 

Mozilla, Safari, atau Google Chrome untuk 

mendukungkan proses halaman PHP dan Javascript 

yang tersedia pada sistem informasi tersebut. 

3.2.1. Wawancara 

Kegiatan wawancara yang dijelaskan pada sub bab ini pada 

dasarnya dipakai untuk menggali kebutuhan client terhadap sistem 
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informasi tersebut secara umum. Setelah menggali kebutuhan dasarnya, 

dari kebutuhan dasar tersebut akan menimbulkan jawaban – jawaban 

yang lebih detail untuk sistem informasi tersebut.   

  3.2.1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dipakai dengan metode wawancara pada 

kegiatan ini adalah penelitian kualitatif sehingga hasil yang 

diharapkan berupa data deskriptif yang disampaikan melalui kata-

kata tertulis dari hasil pengolahan data wawancara. 

3.2.1.2. Aspek Wawancara 

Aspek yang ingin digali dari wawancara tersebut dibagi 

menjadi tiga aspek yaitu: 

1) Aspek latar belakang masalah yang terjadi pada gudang 

tersebut. aspek latar belakang meliputi dua hal yang 

mendasar yaitu: 

a. Penjualan, melibatkan transaksi dan master data 

yang terkait. 

b. Pembelian, melibatkan transaksi untuk pencatatan 

pemasukan barang dan master data yang terkait. 

2) Aspek sistem yang ada pada gudang tersebut saat ini. 

a. Pembukuan secara manual. 

b. Pencatatan transaksi secara manual. 

c. Tidak ada data untuk pemasukan barang. 

d. Tidak ada data untuk pengeluaran barang. 
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e. Operasional data masih bersifat manual. 

3) Aspek penyelesaian masalah untuk gudang tersebut yang 

menghasilkan sebuah fitur aplikasi sesuai dengan yang 

sudah ada pada poin batasan masalah di bab tiga. 

3.2.1.3. Pertanyaan dan Jawaban 

Di bawah ini berisi tentang daftar pertanyaan yang diajukan 

untuk client disesuaikan dengan aspek penyelesaian masalah yang 

akan digali. 

3.2.1.3.1. Analisa Sistem 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 

Yukowina Jaya Motor Warehouse memiliki 

kegiatan utama, yaitu penjualan dan pembelian 

sparepart otomotif dalam kuantitas koli dan 

kegiatan – kegiatan administrasi yang ada 

didalamnya. Di dalam pengerjaan kegiatan 

administrasi mereka masih dikerjakan secara 

manual. Pengerjaan yang masih dilakukan secara 

manual meliputi proses pemotongan stok ditinjau 

dari transaksi yang dilakukan meliputi penjualan 

dan pembelian. Disamping lainnya sistem retur, 

pelunasan untuk utang dan piutang pun masih 

dilakukan dalam pembukuan sederhana. Data 

yang diolah dalam bentuk hardcopy 
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membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian 

dan sering mengalami kesulitan berdasarkan pada 

interview yang dilakukan. 

Sistem penjualan dan pembelian yang 

dilakukan oleh gudang tersebut mengalami 

perkembangan yang drastis dari tahun ke tahun 

sebelumnya. dengan kebutuhan barang dilihat 

dari dasar jumlah stok dan bermacam jenis 

barang menyimpulkan bahwa mereka 

membutuhkan suatu sistem administrasi 

perusahaan untuk mengatur kegiatan transaksi 

dan kegiatan lainnya yang menunjang proses 

administrasi perusahaan tersebut. 

Sistem yang saat ini sudah ada pada 

gudang tersebut memiliki pembukuan sederhana 

yang dimasukkan secara manual oleh pemilik 

gudang, seperti pencatatan pembelian, penjualan, 

stok barang, gaji pegawai, utang, piutang, absensi 

pegawai. Pencatatan yang ada saat ini, masih 

belum berjalan dengan baik, karena pencatatan 

sering kali tidak sesuai dengan realita yang ada. 

Untuk membantu Yukowina Jaya Motor 

Warehouse dalam pembuatan sistem administrasi 
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yang berisi pencatatan kegiatan penjualan 

pembelian ini, maka dibuat sebuah sistem 

administrasi berbasis web yang akan membantu 

pengaturan pencatatan data yang ada serta 

laporan-laporan yang dibutuhkan Yukowina Jaya 

Motor Warehouse. Dalam sistem ini, terdapat 

pengaturan-pengaturan yang dapat memudahkan 

dalam pencarian data yang dibutuhkan oleh 

Yukowina Jaya Motor Warehouse. Dengan 

adanya sistem ini, diharapkan dapat 

mempermudah kegiatan administrasi yang ada 

pada gudang tersebut. 

3.2.1.3.2. Sistem Yang Ada 

Sistem pemesanan dan penerimaan 

barang oleh Yukowina kepada pelanggan yang 

dilakukan saat ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Sistem Penjualan Lama 
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Gambar 3.1. memperlihatkan proses 

penjualan yang ada pada Yukowina Jaya Motor 

Warehouse, mulai dari proses pemesanan barang 

hingga pada pencatatan stok untuk penyesuaian 

stok barang. Pada proses pertama, pelanggan 

melakukan pemesanan atau order, kemudian 

pemilik mengecek apakah stok barang yang 

diminta itu ada atau tidak secara manual dalam 

pembukuan. Tahap berikutnya jika proses 

tersebut terpenuhi maka pemilik memberikan 

daftar barang kepada pegawai untuk menyiapkan 

barang yang diminta. Proses berikutnya akan 

terjadi penyesuaian barang dengan pemesanan 

barang. Jika terpenuhi maka akan masuk ke 

proses pembuatan nota penjualan dan kemudian 

dikirim ke pelanggan. Setelah itu akan terjadi 

pemotongan stok sesuai dengan daftar barang 

yang ada di nota penjualan.  

3.2.1.3.3. Analisa Permasalahan 

Gudang tersebut sudah memiliki sistem 

penjualan pembelian yang berisi transaksi jual 

beli, pencatatan stok, piutang pelanggan dan 
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pegawai. Meskipun sudah memiliki sistem 

administrasi manual, namun sistem tersebut 

belum berfungsi dengan baik, karena tidak ada 

penanganan lebih lanjut terhadap sistem tersebut. 

Sistem lama pada penanganan sistem administrasi 

gudang tersebut masih bersifat manual. Dari 

penanganan transaksi jual beli, pemotongan stok, 

pencatatan utang piutang dalam sebuah 

pembukuan sederhana tanpa campur tangan 

sebuah sistem informasi. Dengan sistem seperti 

ini, data yang dibuat dan disimpan sendiri oleh 

gudang tersebut berkaitan semuanya dalam 

pembuatan laporan akhir untuk gudang tersebut. 

Apabila jika ingin mencari data piutang dari 

pelanggan berdasarkan nama pelanggan, 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena 

pencarian secara manual. 

Dengan adanya sistem lama ini 

penanganan akan suatu transaksi akan ditemukan 

kesulitan dalam memonitor suatu kegiatan secara 

langsung, dimana saja dan kapan saja. Sistem 

yang lama ini mempunyai kesulitan untuk 
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mengetahui tentang transaksi-transaksi dari 

kegiatan penjualan pembelian yang berlangsung. 

Pada sistem lama ini, juga tidak 

ditemukan data untuk menyimpan data dari 

pelanggan, pegawai, dan supplier yang berguna 

dalam mengontrol. Tidak adanya juga absensi 

yang juga menimbulkan adanya kecurangan-

kecurangan dari pihak dalam. Absensi sangat 

diperlukan untuk membantu perhitungan 

kekurangan dan kelebihan kerja pegawai dan 

kelancaran dalam bertransaksi jual beli pada 

gudang tersebut. 

     3.2.1.3.4. Analisa Kebutuhan 

Gudang tersebut membutuhkan suatu 

sistem baru yang merupakan pengembangan dari 

sistem yang lama, sistem yang baru yang dibuat 

tidak hanya berisi tentang pencatatan sederhana 

transaksi penjualan pembelian saja (pencatatan 

manual dengan pembukuan sederhana), tetapi 

berisi tentang sistem baru yang membantu 

pengaturan administrasi dan pencarian data yang 

dibutuhkan (pencatatan terkomputerisasi dengan 
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menggunakan web). Dengan adanya sistem baru 

yang dirancang untuk gudang ini, maka sistem 

gudang ini hadir dengan fungsional baru sesuai 

dengan kebutuhan  dan kemajuan teknologi pada 

saat ini. 

Sistem yang dibutuhkan gudang dalam 

pengaturan administrasi adalah sistem yang dapat 

memudahkan untuk pencatatan data, seperti data 

transaksi penjualan, data transaksi pembelian, dan 

data yang berkaitan dengan transaksi tersebut 

adalah data pelanggan dan laporan tiap transaksi 

yang terjadi. Sistem yang membantu menangani 

pencatatan pada suatu transaksi, dimulai dengan  

pencatatan pemesanan dengan menggunakan 

Purchase Order yang akan dilanjutkan dengan 

pembuatan invoice pembelian barang ke supplier. 

Sistem ini dibutuhkan sebagai tahapan awal 

dalam proses yang ada pada gudang tersebut. 

Sebaliknya untuk penjualan kepada pelanggan 

pemesanan dengan menggunakan Sales Order 

yang akan dilanjutkan dengan pembuatan invoice 

penjualan barang ke pelanggan. Selain melakukan 

pencatatan invoice pembelian, gudang juga 
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membutuhkan suatu sistem administrasi yang 

menangani kegiatan-kegiatan yang ada di dalam 

gudang tersebut. 

Selain sistem pembelian, sistem 

penjualan dan juga sistem-sistem administrasi 

yang ada di dalam sistem yang akan dibuat ini, 

sebagai kegiatan utama gudang terebut, yaitu 

melakukan transaksi penjualan pembelian, maka 

dibutuhkan sistem penjualan yang dimulai 

dengan dilakukan pencatatan transaksi penjualan 

dan data stok akhir untuk tiap barang setelah 

melewati sebuah transaksi pada periode tertentu. 

Data tersebut yang akan dijadikan data dalam 

pembuatan invoice penjualan. Gudang tersebut 

juga membutuhkan sistem yang dapat melakukan 

proses piutang pelanggan, dengan batas limit dan 

tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh 

pemilik. Pencatatan transaksi-transaksi ini dapat 

mempermudah pencatatan stok dan 

pengevaluasian terhadap transaksi penjualan 

pembelian pada gudang tersebut. 

Setelah pencatatan transaksi penjualan 

pembelian selesai, maka sistem ini akan 
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membantu untuk membuat laporan penerimaan 

pengeluaran yang diinginkan. Laporan 

penerimaan pengeluaran berupa evaluasi dari 

transaksi-transaksi yang ada. Dengan adanya 

pembuatan laporan, dapat dilihat alur keluar 

masuk barang yang dipilih. 

Sistem yang baru ini, diharapkan secara 

tidak langsung membantu proses penjualan 

pembelian dan administrasi yang ada menjadi 

lebih baik. Berikut Gambar 3.2. merupakan 

sistem penjualan baru yang ada pada Gudang 

tersebut. 
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Gambar 3.2. Sistem Penjualan Baru 
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3.3. Desain Sistem 

Untuk pembuatan sistem yang baru dalam tugas akhir ini, dibuat 

sistem administrasi yang dapat membantu penanganan suatu kegiatan 

transaksi penjualan pembelian. Setiap transaksi penjualan, pembelian, dan 

pencatatan piutang yang dilakukan masih dilakukan secara manual. Dengan 

adanya sistem yang baru ini, diharapkan dapat membantu kinerja internal. 

Perancangan sistem dilakukan untuk membantu memberikan 

gambaran kepada user  mengenai sistem yang akan dibuat. Perancangan 

sistem yang baru diawali dengan perancangan database, dengan membuat 

DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram), dan 

perancangan pada aplikasi. 

3.3.1 Desain Data Flow Diagram (DFD) 

Dengan pembuatan DFD, dapat dilihat proses aliran data yang 

mengalir dalam suatu sistem. Dalam pembuatan DFD untuk sistem 

baru ini, dapat dilihat proses aliran data yang ada pada sistem 

administrasi. Pembuatan DFD diawali dengan pembuatan Context 

Diagram. Setelah pembuatan Context Diagram, dapat dibuat level 0,1, 

dan selanjutnya jika diperlukan untuk menggambarkan proses aliran 

data yang jelas. 
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3.3.1.1. Context Diagram 

Pada Context Diagram, digambarkan proses secara 

menyeluruh dari sistem administrasi Yukowina. Pihak-

pihak yang terlibat adalah supplier, customer, gudang, 

pegawai. Supplier memberikan data pembelian ke sistem 

administrasi dan sistem memberikan informasi pembelian 

ke gudang. Customer memberikan data customer ke dalam 

sistem. Gudang memberikan data penjualan dan customer 

menerima informasi penjualan, untuk customer yang 

melakukan pembelian, customer akan memberikan data 

pelunasan piutang, dan gudang akan mendapatkan 

informasi pelunasan dari sistem. Sistem informasi ini 

meliputi data pegawai, data absensi, slip gaji, dan laporan 

laporan transaksi dan pelanggan dari sistem administrasi 

ini.  Context Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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3.3.1.2. DFD Level 0 

Pada level 0 sistem administrasi pada gundang tersebut 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu transaksi penjualan 

pembelian, operasional, dan pembuatan laporan. Pada proses 

transaksi penjualan pembelian yang terlibat antara lain purchase 

order, nota pembelian, retur pembelian, pelunasan pembelian, 

sales order, nota penjualan, retur penjualan, pelunasan penjualan. 

Pada operasional meliputi data pelanggan, data supplier, data 

pegawai sebagai penunjang transaksi yang berlangsung pada 

gudang tersebut. Purchase Order meng-update data Purchase 

Order dari proses pembelian barang. Dari proses pembelian 

barang, Invoice pembelian mendapatkan data invoice pembelian. 

Barang stok meng-update data barang stok dari proses pembelian 

barang. Barang tanggal beli meng-update data barang tanggal beli 

ke proses pembelian barang. Barang memberikan data barang ke 

proses pembelian barang. Periode stok meng-update data periode 

stok ke proses pembelian barang. Supplier memberikan data 

supplier, data pembelian ke proses pembelian barang. 

Pada proses penjualan barang, pihak-pihak yang terlibat 

antara lain, customer, barang, stok barang, pelunasan untuk 

pembayaran, dan invoice penjualan. Customer memberikan data 

mereka, dimana untuk kebutuhan kelengkapan data nota penjualan. 

Dalam pembuatan nota penjualan akan melibatkan data customer, 
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tanggal nota, tanggal jatuh tempo nota, daftar permintaan barang 

dari pelanggan. Pada waktu tanggal jatuh tempo, pelunasan 

penjualan akan keluar dan diberikan kepada pelanggan yang 

bersangkutan. Invoice penjualan dalam sistem akan otomatis ter-

update jika proses pembayaran pada nota tersebut terlunasi dalam 

nominal. 

Pada proses operasional, pihak-pihak yang terlibat antara 

lain, pegawai, detail gaji, absensi. Pegawai memberikan data 

pegawai ke proses operasional. Detail gaji menerima data detail 

gaji dari proses operasional. Absensi mengupdate data absensi dari 

proses operasional. 

Pada proses pembuatan laporan, pihak-pihak yang terlibat 

antara lain data pegawai, slip gaji, lembar absen, invoice penjualan, 

dan invoice pembelian. Invoice pembelian memberikan data 

invoice pembelian ke proses pembuatan laporan. Invoice penjualan 

memberikan data invoice penjualan ke proses pembuatan laporan. 

absensi memberikan data absensi ke proses pembuatan laporan. 

Slip gaji akan memberikan laporan ke proses pembuatan laporan, 

dan sebagainya mengenai laporan untuk transaksi dan data – data 

yang berkaitan dengan transaksi tersebut. DFD level 0 dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. DFD Level 0 
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3.3.1.3. DFD Level 1 Pembelian Barang 

Pada DFD Level 1 Pembelian Barang menjelaskan 

tentang proses yang dilakukan dalam transaksi pembelian. 

Pada proses pembelian barang terdapat dua proses di 

dalamnya yaitu, purchase order, dan proses penerimaan 

barang. Pada purchase order, terdapat pihak-pihak yang 

terlibat, antara lain, supplier, Purchase Order. Gudang 

memberikan data order, dan supplier memberi data supplier 

dan menerima informasi order dari proses purchase order.  

Supplier memberikan data pembelian dan gudang 

mendapatkan informasi pembelian. Sistem menerima data 

invoice pembelian. DFD Level 1 Pembelian Barang dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. DFD Level 1 Pembelian 
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3.3.1.4. DFD Level 1 Penjualan Barang 

Pada DFD Level 1 Penjualan Barang menjelaskan 

tentang proses yang dilakukan dalam transaksi penjualan. 

Pada proses penjualan barang terdapat tiga proses yang 

terdiri dari, proses penjualan, proses pemesanan barang, 

dan proses pelunasan piutang pelanggan. Pada proses 

penjualan umum, terdapat pihak-pihak yang terlibat antara 

lain barang, dan invoice penjualan. Gudang memberikan 

data penjualan ke proses penjualan. Barang memberikan 

data barang ke proses penjualan. Barang stok mengupdate 

data barang stok ke proses penjualan. Invoice penjualan 

menerima data invoice penjualan dari proses penjualan.  

Pelunasan piutang, terdapat pihak-pihak yang 

terlibat antara lain, customer, invoice penjualan, dan 

pelunasan piutang pelanggan. customer menerima invoice 

penjualan dan memberikan data pelunasan piutang dari 

proses pelunasan piutang. Sistem menerima informasi 

pelunasan piutang dari proses pelunasan piutang. Pelunasan 

piutang pelanggan dan invoice penjualan mengupdate data 

pelunasan piutang pelanggan dan data invoice penjualan 

pada proses pelunasan piutang pelanggan. DFD Level 1 

Penjualan Barang dapat dilihat pada Gambar 3.6.  
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Gambar 3.6. DFD Level 1 Penjualan 

 

3.4.  Desain Entity Diagram Relationship (ERD) 

Pada Gambar 3.7. dapat dilihat desain ERD : 
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3.4.1. Physical Model 

Dengan ERD yang telah terbentuk, maka tabel-tabel yang 

digunakan dalam pembuatan sistem administrasi penjualan pembelian 

Yukowina adalah : 

3.4.1.1. Lembar Absen 

Pada Tabel 3.1. dapat dilihat tabel absensi yang 

dibuat untuk menyimpan daftar absensi pegawai Yukowina. 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

daftar absensi Pegawai Gudang tersebut 

Primary key :  id_lembarAbsen 

Tabel 3.1. Tabel Lembar Absen 

Nama Field Tipe 
Karakter 

Panjang 
Karakter 

Keterangan 

Id_lembarAbsen Varchar 45 Lembar absen 

tanggal_Absen Date  Tanggal absen 

 

3.4.1.2. Pegawai_has_Lembar Absen 

Pada Tabel 3.2. dapat dilihat tabel data yang dibuat 

untuk menyimpan menampung keterangan absen mengenai 

setiap absen yang dilakukan oleh tiap pegawai. 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data keterangan absen tiap pegawai Gudang. 

Foreign key  :    id_Pegawai dan id_lembarAbsen 
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Tabel 3.2. Tabel Pegawai_has_Lembar Absen 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

Id_Pegawai Varchar 45 Foreign key 

Id_lembarAbsen Varchar 45 Foreign key 

status_Absen Varchar 1 Status absen 
masuk, sakit, ijin, 
alfa 

keterangan_Absen Varchar 1000 Keterangan absen 

 

3.4.1.3. Pegawai 

Pada Tabel 3.3. dapat dilihat tabel data pegawai 

yang dibuat untuk menyimpan daftar pegawai Yukowina. 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data Pegawai Gudang. 

Primary key :  id_Pegawai 

Tabel 3.3. Tabel pegawai 

Nama Field Tipe 
Karakter 

Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_Pegawai Varchar 45 kode pegawai 

nama_Pegawai Varchar 45 nama pegawai 

alamat_Pegawai Varchar 45 Alamat 

telephone_Pegawai Varchar 45 Telephone 

e-mail_Pegawai Varchar 45 Email 

status_Pegawai Int 1 Status  

keterangan_Pegawai Varchar 1000 Keterangan 

nominal_Harian Int 1 Nominal gaji 

gaji_Pokok Int 1 Gaji pokok 
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3.4.1.4. User Login 

Pada Tabel 3.4. dapat dilihat tabel data user login 

untuk masuk dalam sistem informasi tersebut. 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data userlogin sistem informasi tersebut 

Primary key :  id_userLogin 

Foreign key : Role_id_Role 

Tabel 3.4. Tabel User Login 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_userLogin Varchar 45 Kode login 

user_Name Varchar 45 Username 

password Varchar 45 Password 

last_Login Datetime  Lastlogin terakhir 
berdasarkan waktu 

dan tanggal 

Role_id_Role Varchar 45 Jabatan 

 

3.4.1.5. Barang 

Pada Tabel 3.5. dapat dilihat tabel data Barang 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data barang 

Primary key :  id_Barang 

Foreign key :  id_jenisBarang 
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Tabel 3.5. Tabel Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_Barang Varchar 45 Kode barang 

nama_Barang Varchar 45 Nama Barang 

jumlah_Stok Int 11 Jumlah stok saat 
itu 

aktif_Status Int 1 Status barang 

minimum_Stok Int 11 Minimum stok 

id_jenisBarang Varchar 45 Jenis barang untuk 
tiap barang 

harga_Beli Int 11 Harga beli barang 

harga_Jual Int 11 Harga jual barang 

satuan_Barang Varchar 45 Satuan barang 

keterangan_Barang Varchar 45 Keterangan 
barang 

 

3.4.1.6. Hak Akses 

Pada Tabel 3.6. dapat dilihat tabel data hak akses 

untuk privilage user melakukan sebuah kegiatan pada 

sistem tersebut 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data Hak akses setiap form 

Tabel 3.6. Tabel Hak Akses 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_hakAkses Varchar 45 Kode hak akses 

nama_hakAkses Varchar 45 Nama hak akses 

group_hakAkses Varchar 45 Group hak akses 

berdasarkan nama 
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3.4.1.7. Customer 

Pada Tabel 3.7. dapat dilihat tabel data pelanggan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data pelanggan 

Primary key :  id_Customer 

Tabel 3.7. Tabel Customer 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_Customer Varchar 45 Kode pelanggan 

nama_Customer Varchar 45 Nama pelanggan 

alamat_Customer Varchar 45 Alamat 
pelanggan 

telephone_Customer Varchar 45 Telephone 
pelanggan 

e-mail_Customer Varchar 45 Email pelanggan 

fax_Customer Varchar 45 Fax pelanggan 

kota_Customer Varchar 45 Kota pelanggan 

omset_Customer Int 11 Omset pelanggan 

aktif_Status Int 1 Status untuk 
pelanggan dalam 

transaksi 

black_List Int 1 Black list untuk 
penentuan 

pelanggan yang 
ditentukan 

keterangan_Customer Varchar 1000 Keterangan 
pelanggan 

Segmentasi_id_Segmen Varchar 45 Kode segmen 
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3.4.1.8. Jenis Barang 

Pada Tabel 3.8 dapat dilihat tabel data Jenis 

barang 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data jenis barang 

Primary key :  id_jenisBarang 

Tabel 3.8. Tabel Jenis Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_jenisBarang Varchar 45 Kode jenis 
barang 

nama_jenisBarang Varchar 45 Nama jenis 
barang 

keterangan_jenisBarang Varchar 1000 Keterangan 

 

3.4.1.9. Master Slip Gaji 

Pada Tabel 3.9. dapat dilihat tabel utama untuk 

data master slip gaji 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data master slip gaji 

Primary key :  id_masterslipGaji 
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Tabel 3.9. Tabel Master Slip Gaji 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_masterslipGaji Varchar 45 Kode master slip 
gaji 

tanggal_Awal Date  Periode awal 

tanggal_Akhir Date  Periode akhir 

keterangan_Gaji Varchar 1000 Keterangan gaji 

total_pengeluaranGaji Int 100 Total pengelauran 
gaji dalam sebuah 

periode 

 

3.4.1.10.  Supplier 

Pada Tabel 3.10. dapat dilihat tabel utama untuk 

data Supplier 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data supplier 

Primary key :  id_Supplier 

Tabel 3.10. Tabel Supplier 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_Supplier Varchar 45 Kode supplier 

nama_Supplier Varchar 45 Nama supplier 

alamat_Supplier Varchar 45 Alamat supplier 

telephone_Supplier Varchar 45 Telephone 
supplier 

e-mail_Supplier Varchar 45 Email supplier 

fax_Supplier Varchar 45 Fax supplier 

kota_Supplier Varchar 45 Kota supplier 

black_List Int 1 Black list 
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keterangan_Supplier Varchar 45 Keterangan 
supplier 

 

3.4.1.11. Sales Order 

Pada Tabel 3.11. dapat dilihat tabel utama 

untuk data sales order 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data pemesanan order 

Primary key :  id_salesOrder 

Foreign key :  id_Customer 

Tabel 3.11. Tabel Sales Order 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_salesOrder Varchar 45 kode order 

tanggal_Order Date  tanggal nota 

total_hargasalesOrder Int 11 Total harga 

discount_hargasalesOrder Int 11 Discount 

total_akhirsalesOrder Int 11 Total setelah 
discount 

id_Customer Varchar 45 Kode 
pelanggan 

keterangan_salesOrder Varchar 1000 Keterangan 
nota 
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3.4.1.12.  Sales Order_has_Barang 

Pada Tabel 3.12 dapat dilihat tabel utama 

untuk data barang dalam sebuah sales order 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data barang dalam banyak pemesanan 

order 

Foreign key :  id_salesOrder dan id_Barang 

Tabel 3.12. Tabel Sales Order_has_Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_salesOrder Varchar 45 Kode sales order 

id_Barang Varchar 45 Kode barang 

quantity_salesOrder Int 11 Jumlah barang 
dalam sebuah 

sales order 

harga_satuanSales Int 11 Harga barang 
 

3.4.1.13.  Purchase Order 

Pada Tabel 3.13. dapat dilihat tabel utama 

untuk data purchase order 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data pemesanan order 

Primary key :  id_purchaseOrder 

Foreign key :  id_Supplier 
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Tabel 3.13. Tabel  Purchase Order 

Nama Field Tipe 
Karakter 

Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_purchaseOrder Varchar 45 kode purchase 
order 

tanggal_Order Date  tanggal nota 

total_hargapurchaseOrder Int 11 Total harga 

discount_hargapurchaseOrder Int 11 Discount 

total_akhirpurchaseOrder Int 11 Total setelah 
discount 

id_Supplier Varchar 45 Kode supplier 

keterangan_purchaseOrder Varchar 1000 Keterangan 
nota 

 

3.4.1.14.  Purchase Order_has_Barang 

Pada Tabel 3.14. dapat dilihat tabel utama 

untuk data barang dalam sebuah sales order 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data barang dalam banyak pemesanan 

order 

Foreign key :  id_purchaseOrder dan id_Barang 

Tabel 3.14. Tabel Purchase Order_has_Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_ purchase Order Varchar 45 Kode purchase 
order 

id_Barang Varchar 45 Kode barang 

quantity_ purchase Int 11 Jumlah barang 
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Order dalam sebuah 
sales order 

harga_satuanPurchase Int 11 Harga barang 
 

3.4.1.15.  Nota Penjualan 

Pada Tabel 3.15. dapat dilihat tabel utama 

untuk data barang dalam sebuah nota penjualan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data nota penjualan 

Primary key :  id_notaJual 

Foreign key :  id_Customer, Sales 

Order_id_salesOrder 

Tabel 3.15. Tabel Nota Penjualan 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_notaJual Varchar 45 Kode nota 

tanggal_notaJual Date  Tanggal nota 

tanggal_jatuhTempo Date  Jatuh tempo 

keterangan_notaJual Varchar 1000 Keterangan nota 

total_hargaJual Int 11 Total harga 

terbayar_Penjualan Int 11 Terbayar nota 

discount_notaJual Int 11 Discount nota 

total_akhirJual Int 11 Total setelah 
discount 

tanggalentry_Jual Datetime  Tanggal entry 
untuk pencetakan 

laporan 

id_Customer Varchar 45 Kode pelanggan 
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Sales 
Order_id_salesOrder 

Varchar 45 Refrensi sales 
order 

 
3.4.1.16.  Nota Penjualan_has_Barang 

Pada Tabel 3.16. dapat dilihat tabel utama 

untuk data banyak barang dalam sebuah nota 

penjualan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data barang dalam sebuah data nota 

penjualan  

Foreign key :  id_notaJual dan id_Barang 

Tabel 3.16. Tabel Nota Penjualan_has_Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_notaJual Varchar 45 Kode nota 

Id_Barang Varchar 45 Kode barang 

Quantity_Penjualan Int 11 Kuantitas 
penjualan 

harga_satuanPenjualan Int 11 Harga satuan 

 

3.4.1.17.  Nota Pelunasan Penjualan 

Pada Tabel 3.17. dapat dilihat tabel utama 

untuk data pelunasan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data pelunasan penjualan setiap 

pelanggan 
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Primary key :  id_notaJual 

Foreign key :  id_Customer 

Tabel 3.17. Tabel Nota Pelunasan Penjualan 

Nama Field Tipe 
Karakter 

Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_notapelunasanPenjualan Varchar 45 Kode nota 
pelunasan 

tanggal_pelunasanPenjualan Date  Tanggal nota 

total_pelunasanPenjualan Int 11 Total 
pelunasan nota 

tanggalentry_pelunasanPenjualan Datetime  Tanggal cetak 

keterangan_pelunasanPenjualan Varchar 1000 Keterangan 

id_Customer Varchar 45 Kode 
pelanggan 

 

3.4.1.18.  Nota Penjualan_has_Nota Pelunasan 

Penjualan 

Pada Tabel 3.18. dapat dilihat tabel utama untuk 

data pelunasan untuk setiap nota dalam data pelunasan 

tersebut 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data pelunasan penjualan setiap nota penjualan yang ada 

dalam nota pelunasan tersebut 

Foreign key :  id_Customer & 

id_notapelunasanPenjualan 
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Tabel 3.18. Tabel Nota Penjualan_has_Nota Pelunasan Penjualan 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_notaJual Varchar 45 Kode nota jual 

id_notapelunasanPenjualan Varchar 45 Kode pelunasan  

nominal_Penjualan Int 11 Nominal nota 

 

3.4.1.19.  Nota Pembelian 

Pada Tabel 3.19. dapat dilihat tabel utama 

untuk data barang dalam sebuah nota pembelian 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data nota pembelian 

Primary key :  id_notaBeli 

Foreign key :  id_Supplier, Purchasing 

Order_id_purchasingOrder 

Tabel 3.19. Tabel Nota Pembelian 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_notaBeli Varchar 45 Kode nota 

tanggal_notaBeli Date  Tanggal nota 

tanggal_jatuhTempo Date  Jatuh tempo 

keterangan_notaBeli Varchar 1000 Keterangan nota 

total_hargaBeli Int 11 Total harga 

terbayar_Pembelian Int 11 Terbayar nota 

discount_notaBeli Int 11 Discount nota 

total_akhirBeli Int 11 Total setelah 
discount 
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tanggalentry_Beli Datetime  Tanggal entry 
untuk 

pencetakan 
laporan 

id_Supplier Varchar 45 Kode supplier 

Purchasing 
Order_id_purchasingOrder 

Varchar 45 Refrensi 
purchase order 

 

3.4.1.20.  Nota Pembelian_has_Barang 

Pada Tabel 3.20. dapat dilihat tabel utama 

untuk data banyak barang dalam sebuah nota 

pembelian 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data barang dalam sebuah data nota 

pembelian  

Foreign key :  id_notaBeli dan id_Barang 

Tabel 3.20. Tabel Nota Pembelian_has_Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_notaBeli Varchar 45 Kode nota 

Id_Barang Varchar 45 Kode barang 

Quantity_Pembelian Int 11 Kuantitas 
penjualan 

harga_satuanPembelian Int 11 Harga satuan 
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3.4.1.21.  Nota Pelunasan Pembelian 

Pada Tabel 3.21. dapat dilihat tabel utama 

untuk data pelunasan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data pelunasan pembelian setiap 

supplier 

Primary key :  id_notaBeli 

Foreign key :  id_Supplier 

Tabel 3.21. Tabel Nota Pelunasan Pembelian 

Nama Field Tipe 
Karakter 

Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_notapelunasanPembelian Varchar 45 Kode nota 
pelunasan 

tanggal_pelunasanPembelian Date  Tanggal nota 

total_pelunasanPembelian Int 11 Total 
pelunasan 

nota 

tanggalentry_pelunasanPembelian Datetime  Tanggal cetak 

keterangan_pelunasanPembelian Varchar 1000 Keterangan 

id_Supplier Varchar 45 Kode supplier 
 

3.4.1.22.  Nota Pembelian_has_Nota Pelunasan 

Pembelian 

Pada Tabel 3.22. dapat dilihat tabel utama untuk 

data pelunasan untuk setiap nota dalam data pelunasan 

tersebut 
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Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data pelunasan pembelian setiap nota pembelian yang ada 

dalam nota pelunasan tersebut 

Foreign key :  id_Supplier & id_notapelunasanPembelian 

Tabel 3.22. Tabel Nota Penjualan_has_Nota Pelunasan Pembelian 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_notaBeli Varchar 45 Kode nota Beli 

id_notapelunasanPembelian Varchar 45 Kode pelunasan  

nominal_Pembelian Int 11 Nominal tiap 
nota 

 

3.4.1.23.  Nota Retur Penjualan 

Pada Tabel 3.23. dapat dilihat tabel utama 

untuk data retur barang pada seorang pelanggan 

untuk pengembalian barang 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data retur penjualan berdasarkan pada 

pelanggan 

Primary key :  id_returPenjualan 

Foreign key :  id_Customer 
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Tabel 3.23. Tabel Nota Retur Penjualan 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_returPenjualan Varchar 45 Kode nota retur 

tanggal_returPenjualan Date  Tanggal retur 

total_returPenjualan Int 11 Total retur 

keterangan_returPenjualan Varchar 1000 Keterangan tetur 

id_Customer Varchar 45 Kode pelanggan 

 

3.4.1.24.  Barang_has_Retur Penjualan 

Pada Tabel 3.24. dapat dilihat tabel utama 

untuk data retur barang pada seorang pelanggan 

untuk pengembalian jumlah barang 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data retur penjualan berdasarkan pada 

kode retur dan jumlah barang 

Foreign key :  id_returPenjualan dan id_Barang 

Tabel 3.24. Tabel Barang_has_Retur Penjualan 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_Barang Varchar 45 Kode barang 

id_returPenjualan Varchar 45 Kode retur 

quantity_returPenjualan Int 11 Kuantitas retur 

keterangan_returPenjualan Varchar 45 keterangan 
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3.4.1.25.  Nota Retur Pembelian 

Pada Tabel 3.25. dapat dilihat tabel utama 

untuk data retur barang pada seorang pelanggan 

untuk pengembalian barang 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data retur penjualan berdasarkan pada 

supplier 

Primary key :  id_returPembelian 

Foreign key :  id_Supplier 

Tabel 3.25. Tabel Nota Retur Pembelian 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_returPembelian Varchar 45 Kode nota retur 

tanggal_returPembelian Date  Tanggal retur 

total_returPembelian Int 11 Total retur 

keterangan_returPembelian Varchar 1000 Keterangan 
tetur 

id_Supplier Varchar 45 Kode supplier 

 

3.4.1.26.  Barang_has_Retur Pembelian 

Pada Tabel 3.26. dapat dilihat tabel utama 

untuk data retur barang pada seorang pelanggan 

untuk pengembalian jumlah barang 



 83	  

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data retur pembelian berdasarkan pada 

kode retur dan jumlah barang 

Foreign key :  id_returPembelian dan id_Barang 

 Tabel 3.26. Tabel Barang_has_Retur Pembelian 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_Barang Varchar 45 Kode barang 

id_retur Pembelian Varchar 45 Kode retur 

quantity_retur Pembelian Int 11 Kuantitas retur 

keterangan_returPembelian Varchar 45 keterangan 

 

3.4.1.27.  Slip Gaji 

Pada Tabel 3.27. dapat dilihat tabel slip 

gaji berdasarkan tiap pegawai 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk menyimpan 

data gaji  untuk setiap gaji pegawai dari master slip gaji 

Foreign key :  id_masterslipGaji dan id_Pegawai 

 Tabel 3.27. Tabel Slip Gaji 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

total_Gaji Int 11 Total gaji 

id_Pegawai Varchar 45 Kode pegawai 

total_hariMasuk Int 11 Total hari masuk 

nominal_Harian Int 11 Nominal harian 

gaji_Pokok Int 11 Gaji pokok 
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id_masterslipGaji Varchar 45 Kode master slip 
gaji 

 

3.4.1.28.  Nota Penyesuaian 

Pada Tabel 3.28. dapat dilihat tabel data 

penyesuaian stok barang 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data penyesuaian stok barang yang 

biasa dilakukan akhir bulan atau akhir tutup tahun 

Primary key :  id_Penyesuaian 

 Tabel 3.28. Tabel Nota Penyesuaian 

Nama Field Tipe Karakter Panjang 
Karakter 

Keterangan 

id_Penyesuaian Varchar 45 Kode 
penyesuaian 

tanggal_Penyesuaian Date  Tanggal 

tanggalentry_Penyesuaian Datetime  Tanggal cetak 

keterangan_Penyesuaian Varchar 1000 keterangan 

 

 
3.4.1.29.  Nota Penyesuaian_has_Barang 

Pada Tabel 3.29. dapat dilihat tabel data 

penyesuaian stok barang pada nota tertentu 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data per penyesuaian stok per barang 
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yang biasa dilakukan akhir bulan atau akhir tutup 

tahun  

Foreign key :  id_Penyesuaian dan id_Barang 

Tabel 3.29. Tabel Nota Penyesuaian_has_Barang 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_Penyesuaian Varchar 45 Kode 
penyesuaian 

id_Barang Varchar 45 Kode barang 

quantity_Penyesuaian Int 11 kuantitas 

keterangan Varchar 1000 keterangan 
 

3.4.1.30.  Role 

Pada Tabel 3.30. dapat dilihat tabel data 

jabatan untuk userlogin 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data jabatan untuk hak akses 

Primary key :  id_Role 

Tabel 3.30. Tabel Role 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_Role Varchar 45 Kode jabatan 

nama_Role Varchar 45 Nama jabatan 
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3.4.1.31.  Role_has_Hak Akses 

Pada Tabel 3.31. dapat dilihat tabel 

privilage sebuah jabatan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data privilage 

Foreign key :  Role_id_Role, Hak 

Akses_id_hakAkses 

Tabel 3.31. Tabel Role_has_Hak Akses 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

Role_id_Role Varchar 45 Kode jabatan 

Hak 
Akses_id_hakAkses 

Varchar 45 Nama hak akses 

 

3.4.1.32.  Segmentasi 

Pada Tabel 3.32. dapat dilihat tabel 

segmentasi untuk pelanggan 

Fungsi   :  Tabel ini digunakan untuk 

menyimpan data segmentasi 

Primary key :  id_Segmen 

Tabel 3.32. Tabel Segmentasi 

Nama Field Tipe Karakter Panjang Karakter Keterangan 

id_Segmen Varchar 45 Kode segmen 

nama_Segmen Varchar 45 Nama segmentasi 

keterangan_Segmen Varchar 45 Keterangan 
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3.5. Desain User Interface 

3.5.1. Desain Form Login 
 

 

Gambar 3.8. Form untuk login ke sistem. 
   Pada Gambar 3.8 merupakan desain tampilan login dimana terdiri 

dari Logo produk YKS yang dimiliki oleh gudang tersebut, dengan username, 

password dan tombol login.  Data login yang sudah terdapat pada database 

akan mengecek, jika gagal akan muncul sebuah kata – kata login gagal. 

3.5.2. Desain View Table Barang 
 

 

Gambar 3.9. Tampilan data barang 
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Pada Gambar 3.9 merupakan desain tampilan barang setelah 

berhasil melewati tahap login. Berikut merupakan penjelasan dari Gambar 3.9 

berdasarkan dengan nomer yang tertera pada gambar: 

1) Header: merupakan tampilan gambar bagian atas yang 

terdiri dari alamat dan nomer telepon gudang tersebut. 

Header bersifat default dari perpindahan halaman lainnya. 

2) Menu Barang,  jika kita menggeserkan pointer mouse kita 

ke arah barang, maka akan muncul sub menu yang terdiri 

dari data jenis barang, data barang, dan data penyesuaian 

stok. 

3) Menu Pegawai, jika kita menggeserkan pointer mouse 

kita ke arah pegawai, maka akan muncul sub menu yang 

terdiri dari data pegawai, data perhitungan gaji, dan 

lembar absen pegawai. 

4) Menu Pelanggan,  jika kita menggeserkan pointer mouse 

kita ke arah pelanggan, maka akan muncul sub menu 

yang terdiri dari data pelanggan. 

5) Menu Supplier, jika kita menggeserkan pointer mouse 

kita ke arah supplier, maka akan muncul sub menu yang 

terdiri dari data supplier. 

6) Menu Penjualan,  jika kita menggeserkan pointer mouse 

kita ke arah penjualan, maka akan muncul sub menu yang 
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terdiri dari sales order, nota penjualan, retur penjualan, 

dan nota pelunasan penjualan. 

7) Menu Pembelian,  jika kita menggeserkan pointer mouse 

kita ke arah pembelian, maka akan muncul sub menu 

yang terdiri dari purchase order, nota pembelian, retur 

pembelian, dan nota pelunasan pembelian. 

8) Menu Lain - lain,  jika kita menggeserkan pointer mouse 

kita ke arah menu lain - lain, maka akan muncul sub 

menu yang terdiri dari role, laporan, dan userlogin. 

9) Informasi untuk user yang login pada saat itu dengan 

detil jam, hari, dan tanggal pada saat itu. Jika user ingin 

keluar dari sistem informasi tersebut. Cukup menekan 

logout yang terdapat disebelah kanan. 

10) Judul menu tabel yang dilihat pada saat itu. 

11) Tombol “tambah” untuk menambah data pada tabel yang 

dilihat pada saat itu. 

12) Judul field untuk setiap field yang di ambil dari database, 

selain berfungsi sebagai judul, tabel yang dikanan dengan 

judul buku stok, ubah dan hapus berfungsi sebagai 

mendeteksi bahwa dibawahnya merupakan tombol untuk 

melihat buku stok barang,  hapus dan mengubah data. 

13) Tombol untuk fitur mencari data berdasarkan field 

dengan sebuah kata yang ingin dicari. Setelah mencari 
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data akan muncul, untuk mengembalikan semua data 

cukup klik “Tampilkan Semua Data” yang berada 

dikanan. 

14) Sekumpulan data yang berasal dari hasil select. Setiap 

barisnya telah teratur berdasarkan judul field. Tombol 

bukustok, ubah dan hapus berada pada setiap baris 

dimana berfungsi pada data dibaris tersebut. 

15) Informasi penghitungan data, dapat ditampilkan 

berdasarkan jumlah data yang ingin ditampilkan dan 

pindah halaman juga. 

16) Footer, tulisan hak milik oleh Jaya Motor dan 

dikembangkan oleh David Putra Harsalim. 

Secara garis besar, tampilan untuk tabel lain sama, berisi semua 

field dimana field tersebut disesuaikan dengan isi entity dari database. 

Sebagai contoh untuk tabel Pegawai akan terdiri pencetakan Slip Gaji, dan 

Lembar Absen sebagai tambahan field karena slip gaji dan lembar absen 

dimiliki oleh satu pegawai. Tabel transaksi akan terdapat tombol cetak 

berguna untuk mencetak nota yang dipilih sesuai dengan baris tombol cetak 

yang dipilih. 
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3.5.3. Desain Add Barang 

 

Gambar 3.10. Tampilan penambahan data barang 

Pada Gambar 3.10 merupakan desain penambahan tampilan barang 

setelah klik tombol tambah  pada view sebelumnya. Berikut merupakan 

penjelasan dari Gambar 3.10 berdasarkan dengan nomer yang tertera pada 

gambar: 

1) Judul, pada view ini berjudul Tambah Barang karena 

masuk pada form penambahan barang. 

2) Informasi untuk mengisi field yang memiliki tanda *, jika 

tidak terisi dengan benar akan mengeluarkan sebuah 
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notifikasi untuk mengecek apakah data yang diisi sudah 

valid atau tidak. 

3) Data field yang mau diisi, dengan textfield dan label 

setiap field. 

4) Tombol simpan jika sudah selesai mengisi semua field 

dengan benar. 

5) Tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya 

yaitu view. 

Secara keseluruhan form untuk penambahan data sama dengan 

tabel – tabel lainnya (yang bukan transaksi) bergantung dengan isi field pada 

entitas tersebut. 
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3.5.4. Desain Tambah Nota Penjualan 

 

Gambar 3.11. Tampilan form tambah nota penjualan 

Pada Gambar 3.11 merupakan form untuk penambahan transaksi 

penjualan pada menu penjualan. Berikut merupakan penjelasan setiap nomer 

poin yang tertera pada Gambar 3.11 : 

1) Pada form ini kita akan melakukan sebuah penjualan, 

dimana memasukkan tanggal nota jual, tanggal jatuh 

tempo nota terlebih dahulu dengan format penulisan 

tanggal (YYYY-MM-DD), setelah itu kita memasukkan 

kode pelanggan, jika tidak hafal dengan kode pelanggan 

yang akan dimasukkan, klik “Lihat Daftar” untuk melihat 

daftar pelanggan pada database. jika pelanggan sudah 
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diisi maka kita bisa menuju tahap selanjutnya untuk 

menambahkan kode barang, jumlah, dan harga yang mau 

dimasukkan (optional). Jika tidak mengisi harga, maka 

akan mengambil harga regular dari database data barang 

tersebut, setelah itu tekan “OK”. Jika tidak hafal dengan 

kode barang yang akan dimasukkan bisa dengan klik 

“Lihat Daftar”. 

2) Setelah melewati  proses satu, data barang yang sudah 

dimasukkan akan muncul pada tabel tersebut, judul tabel 

paling kanan “Batal” akan mengeluarkan tombol batal 

pada setiap data barang yang dimasukkan berfungsi 

untuk menghapus data barang yang sudah dimasukkan. 

3) Total, discount, dan total akhir untuk nota tersebut setelah 

melewati proses penambahan barang. Discount diisi 

secara manual dimana akan berubah secara otomatis pada 

total akhir. 

4) Tombol untuk menyimpan nota yang sudah dibuat, 

sekaligus dapat mencetaknnya. 

Secara keseluruhan, form untuk transaksi sama. Letak berbedanya 

hanya disisi jika sales dan purchase order tidak memiliki tanggal jatuh tempo. 

Retur memiliki input nota, data barang pada nota tersebut dan kuantitasnya. 

Pelunasan memasukkan nomer nota dengan nominal yang harus dibayar. 
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3.5.5. Desain Form Pemilihan Laporan 

 

Gambar 3.12. Tampilan memilih laporan 

Pada Gambar 3.20 merupakan tampilan untuk memilih laporan 

yang mau dicetak sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari sistem informasi 

tersebut. Jika user klik salah satu label maka akan keluar sebuah form kecil 

untuk memasukkan sebuah input  yang akan diproses oleh database. 

1) Laporan Sales Order 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh pelanggan pada bulan dan 

tahun sesuai dengan input. 
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b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh pelanggan pada tahun 

sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh pelanggan pada periode 

tanggal. 

2) Laporan Purchase Order 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada bulan 

dan tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada tahun 

sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada 

periode tanggal. 

3) Laporan nota penjualan 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh pelanggan pada bulan dan 

tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh pelanggan pada tahun 

sesuai dengan input. 
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c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh pelanggan pada periode 

tanggal. 

4) Laporan nota pembelian 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada bulan 

dan tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada tahun 

sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan pemesanan 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada 

periode tanggal. 

5) Laporan retur penjualan 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pengembalian 

barang yang dilakukan oleh pelanggan tersebut pada 

bulan dan tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pengembalian 

barang yang dilakukan oleh pelanggan tersebut pada 

tahun sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan 

pengembalian barang yang dilakukan oleh pelanggan 

tersebut pada periode tanggal. 



 98	  

6) Laporan retur pembelian 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pengembalian 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada bulan 

dan tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pengembalian 

barang yang dilakukan oleh gudang tersebut pada tahun 

sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan 

pengembalian barang yang dilakukan oleh gudang 

tersebut pada periode tanggal. 

7) Laporan pelunasan pembelian 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pelunasan 

suatu nota yang dilakukan oleh gudang tersebut pada 

bulan dan tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pelunasan 

suatu nota yang dilakukan oleh gudang tersebut pada 

tahun sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan pelunasan 

suatu nota yang dilakukan oleh gudang tersebut pada 

periode tanggal. 
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8) Laporan pelunasan penjualan 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan pelunasan 

suatu nota yang dilakukan oleh pelanggan tersebut pada 

bulan dan tahun sesuai dengan input. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan pelunasan 

suatu nota yang dilakukan oleh pelanggan tersebut pada 

tahun sesuai dengan input. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan pelunasan 

suatu nota yang dilakukan oleh pelanggan tersebut pada 

periode tanggal. 

9) Laporan penyesuaian 

a. Berdasarkan bulan, menunjukan laporan penyesuaian 

stok barang yang sudah dilakukan oleh sistem tersebut 

berdasarkan bulan dan tahun. 

b. Berdasarkan tahun, menunjukan laporan penyesuaian 

stok barang yang sudah dilakukan oleh sistem tersebut 

berdasarkan bulan dan tahun. 

c. Berdasarkan tanggal, menunjukan laporan penyesuaian 

stok barang yang sudah dilakukan oleh sistem tersebut 

berdasarkan periode tanggal. 
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10) Laporan stok barang 

a. Produktivitas barang, laporan keluar masuk barang 

berdasarkan transaksi penjualan dan pembelian pada 

sistem tersebut. 

b. Minimum stok, laporan menampilkan data barang yang 

memiliki stok dibawah minimum stok yang telah 

ditentukan 

c. Kartu stok, laporan kartu stok untuk detil stok apa saja 

yang sudah dilakukan oleh sistem tersebut. 

11) Laporan Utang 

a. Aging utang, laporan utang gudang pada periode 

tanggal. 

12) Laporan Piutang 

a. Aging piutang, laporan piutang pelanggan pada periode 

tanggal. 

13) Laporan Pegawai 

a. Data Pegawai 

14) Laporan Supplier 

a. Data supplier 

b. Jatuh tempo pembelian, menampilkan tanggal jatuh 

tempo yang terdekat dengan tanggal saatt itu 

15) Laporan Pelanggan 

a. Data pelanggan 
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b. Jatuh tempo pembayaran, menampilkan tanggal jatuh 

tempo yang terdekat dengan tanggal saatt itu 

16) Laporan Harga 

a. Daftar harga jual barang 

b. Daftar harga beli barang 

c. Daftar harga jual beli barang 

3.6.  Desain Testing 

Sub bab ini berisi tentang desain testing yang dipakai sebagai 

instrumen pada kegiatan testing sistem informasi administrasi tersebut. 

Metode testing yang dipakai adalah scenario testing di mana skenario 

testing berasal dari use-case. Testing akan dilakukan untuk modul utama 

yang ada pada sistem informasi tersebut. Di bawah ini adalah 

perancangan testing : 

3.6.1. Desain Testing menambah id_login 

Tabel 3.33 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat menambah id_login 

Tabel 3.33. Desain testing sistem menambah id_login 

Nama Menambah id_login 

Ringkasan Menambahkan id_login baru pada modul Penambahan 
User Login 

Users User yang memiliki hak akses untuk penambahan 
user login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Sistem menampilkan Muncul sebuah form user 
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form tambah user login login dimana terdapat 
input userName, 2 field 
password, dan role. 

2 User mengisi form 
penambahan user 

Password yang diisi 
haruslah sama, username 
tidak boleh kosong, dan 
memilih salah satu role 

 3 user menekan tombol 
submit 

Data tersimpan dan 
langsung kembali pada 
tampilan view dengan 
adanya penambahan satu 
baris data 

 

3.6.2. Desain Testing login 

Tabel 3.34 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat memasuki sistem tersebut. 

Tabel 3.34. Desain testing sistem login 

Nama Login 

Ringkasan User login pada sistem 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Sistem menampilkan 

index form 
Muncul sebuah form user 
login dimana terdapat 
input userName, 2 field 
password, dan role. 

2 User memasukan 
username dan password 

Password yang diisi 
haruslah sama, username 
tidak boleh kosong, dan 
memilih salah satu role 

 3 User menekan tombol 
login 

Data tersimpan dan 
langsung kembali pada 
tampilan view dengan 
adanya penambahan satu 
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baris data 

 4 System menampilkan 
form barang 

Halaman awal adalah 
form barang 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Jika username atau 
password kosong maka 
System akan 
menampilkan error 
message 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
menekan tombol submit 

2 Apabila username dan 
password tidak 
ditemukan maka System 
akan menampilkan error 
message 

Error message yang 
muncul adalah sesuai 
dengan kesalahan input 
user. 

 

3.6.3.  Desain Testing penambahan data barang 

Tabel 3.35 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat menambahkan data barang 

pada sistem tersebut. 

Tabel 3.35. Desain testing sistem penambahan barang 

Nama Penambahan data Barang 

Ringkasan Penambahan data barang 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

form barang 
Didalam aplikasi form 
barang terdapat tombol 
tambah 

2 User memasukan data 
barang sesuai dengan 
field yang tersedia 

Keluar sebuah form 
beserta isi field yang 
harus diisi 

 3 User menekan tombol 
submit 

Semua data valid 
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 4 System menampilkan 
form barang 

Jika berhasil maka akan 
mengembalikan ke form 
barang dan mengeluarkan 
sebuah pesan bahwa 
penambahan berhasil 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Jika field tidak valid 
maka akan 
mengeluarkan sebuah 
error message tertuju 
pada field yang salah 
input 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
menekan tombol submit 

2 Pengisian ulang sampai 
benar atau valid 

Error message yang 
muncul adalah sesuai 
dengan kesalahan input 
user. 

 

3.6.4. Desain Testing penambahan data pelanggan 

Tabel 3.36 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat menambahkan data 

pelanggan pada sistem tersebut. 

Tabel 3.36. Desain testing sistem penambahan pelanggan 

Nama Penambahan data Pelanggan 

Ringkasan Penambahan data pelanggan 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

form pelanggan 
Didalam aplikasi form 
pelanggan terdapat 
tombol tambah 

2 User memasukan data 
pelanggan sesuai dengan 
field yang tersedia 

Keluar sebuah form 
beserta isi field yang 
harus diisi 
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 3 User menekan tombol 
submit 

Semua data valid 

 4 System menampilkan 
form pelanggan 

Jika berhasil maka akan 
mengembalikan ke form 
pelanggan dan 
mengeluarkan sebuah 
pesan bahwa penambahan 
berhasil 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Jika field tidak valid 
maka akan 
mengeluarkan sebuah 
error message tertuju 
pada field yang salah 
input 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
menekan tombol submit 

2 Pengisian ulang sampai 
benar atau valid 

Error message yang 
muncul adalah sesuai 
dengan kesalahan input 
user. 

 

3.6.5. Desain Testing penambahan data jenis barang 

Tabel 3.37 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat menambahkan data 

pelanggan pada sistem tersebut. 

Tabel 3.37. Desain testing sistem penambahan jenis barang 

Nama Penambahan data Jenis Barang 

Ringkasan Penambahan data jenis barang 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

form jenis barang 
Didalam aplikasi form 
jenis barang terdapat 
tombol tambah 
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2 User memasukan data 
jenis barang sesuai 
dengan field yang 
tersedia 

Keluar sebuah form 
beserta isi field yang 
harus diisi 

 3 User menekan tombol 
submit 

Semua data valid 

 4 System menampilkan 
form jenis barang 

Jika berhasil maka akan 
mengembalikan ke form 
jenis barang dan 
mengeluarkan sebuah 
pesan bahwa penambahan 
berhasil 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Jika field tidak valid 
maka akan 
mengeluarkan sebuah 
error message tertuju 
pada field yang salah 
input 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
menekan tombol submit 

2 Pengisian ulang sampai 
benar atau valid 

Error message yang 
muncul adalah sesuai 
dengan kesalahan input 
user. 

 

3.6.6. Desain Testing penambahan nota penjualan 

Tabel 3.38. menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat menambahkan data nota 

penjualan pada sistem tersebut. 

Tabel 3.38. Desain testing sistem penambahan nota penjualan 

Nama Penambahan data nota penjualan 

Ringkasan Melakukan transaksi penjualan 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan Didalam aplikasi form 
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index form nota 
penjualan 

nota penjualan terdapat 
tombol tambah 

2 User memasukkan data 
pelanggan, tanggal nota, 
dan tanggal jatuh tempo 

Keluar kode pelanggan 
yang dipilih 

 3 User memasukkan data 
barang, jumlah 
pemesanan, harga jual 
(optional, jika tidak 
dimasukkan maka akan 
mengambil harga jual 
reguler pada database), 
dan jika ada discount 

Muncul pada daftar 
barang yang akan 
dimasukkan pada 
transaksi 

 4 User menekan tombol 
submit 

Pemotongan jumlah_Stok 
barang pada database 

  System menampilkan 
form nota penjualan 

Jika berhasil maka akan 
mengembalikan ke form 
nota penjualan dan 
mengeluarkan sebuah 
pesan bahwa penambahan 
berhasil 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Jika field tidak valid 
maka akan 
mengeluarkan sebuah 
error message tertuju 
pada field yang salah 
input 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
menekan tombol submit 

2 Pengisian ulang sampai 
benar atau valid 

Error message yang 
muncul adalah sesuai 
dengan kesalahan input 
user. 
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3.6.7. Desain Testing penghapusan data barang 

Tabel 3.39 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat menghapus data barang 

pada sistem tersebut. 

Tabel 3.39. Desain testing sistem penghapusan data barang 

Nama Penghapusan data Barang 

Ringkasan Penghapusan data barang 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

index form barang 
Didalam aplikasi form 
barang terdapat tombol 
hapus 

2 User menekan tombol 
hapus dengan baris data 
yang akan dihapus 

Sistem akan membaca 
sebuah request variabel 
yang akan dihapus 

 3 System menampilkan 
message “apakah anda 
yakin?” 

Jika ya maka data akan 
terhapus, jika tidak maka 
batal 

 4 Data terhapus Jika berhasil akan 
kembali pada view 
dengan penambahan 
pesan bahwa data yang 
dipilih telah terhapus 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Pengecekan apakah data 
yang akan dihapus 
tersebut dipakai atau 
terkait dengan tabel lain 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
menekan tombol hapus 
dan diproses 

2 Penghapusan akan gagal 
jika data memang 
sedang dipakai 

Error message yang 
muncul pada view 
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3.6.8.  Desain Testing penggantian data barang 

Tabel 3.40 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat pengubahan data barang 

pada sistem tersebut. 

Tabel 3.40 Desain testing sistem pengubahan data barang 

Nama Penggantian data Barang 

Ringkasan Penggantian data barang 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

index form barang 
Didalam aplikasi form 
barang terdapat tombol 
ubah 

2 User menekan tombol 
ubah dengan baris data 
yang akan diubah 

Sistem akan membaca 
sebuah request variabel 
yang akan diubah dan 
masuk ke form ubah 

 3 User mengubah field 
yang ingin diubah. 

Jika ya maka data akan 
terubah, jika salah satu 
data tidak valid atau 
masih kosong maka akan 
keluar sebuah pesan 
bahwa field yang 
bersangkutan masih salah 
atau kosong dalam 
pengisian 

 4 Data berhasil diubah Jika berhasil akan 
kembali pada view 
dengan penambahan 
pesan bahwa data yang 
dipilih telah diubah 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Pengecekan setiap field 
data barang yang diubah 

Error message akan 
muncul pada saat kita 
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adalah valid atau tidak 
kosong 

menekan tombol ubah 
dan diproses 

2 Pengubahan data akan 
gagal jika salah satu 
field yang 
direkomendasikan salah 
atau tidak valid terisi 

Error message yang 
muncul pada view 

 

3.6.9. Desain Testing memilih laporan 

Tabel 3.41 menjelaskan deskripsi dan hasil yang 

diharapkan oleh user agar dapat memilih laporanpada 

sistem tersebut. 

Tabel 3.41. Desain testing sistem pemilihan laporan 

Nama Memilih Laporan 

Ringkasan Pemilihan Laporan 

Users User yang sudah memiliki id_login 

Step Hasil Yang Diinginkan 
Alur 
Utama 

Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

form laporan 
Terdiri dari list laporan 

2 User menekan salah satu 
jenis laporan yang akan 
dicetak 

Sistem akan membaca 
dan mencari apakah 
laporan yang diinginkan 
membutuhkan sebuah 
input 

 3 User mengisi sebuah 
input sesuai dengan 
laporan yang mau 
dicetak 

Jika data yang 
dimasukkan valid maka 
laporan akan tercetak 

 4 Laporan berhasil dicetak Laporan dicetak di 
windows lain 

Tambahan Langkah Percabangan  

1 Jika tidak ada data pada 
laporan yang akan 

Laporan tidak berisi apa-
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dicetak maka akan 
mengeluarkan sebuah 
laporan kosong 

apa 

2 Input laporan harus 
sesuai dengan instruksi 
yang ada 

Jika tidak maka laporan 
tidak akan berisi apa-apa 

 

3.7. Entrepreneurship 

Dalam sub ini akan menjelaskan bagaimana entrepreneurship berperan penting 

pada perancangan dan pembuatan pada sistem informasi tersebut. 

3.7.1. Peluang Bisnis 

Peluang bisnis yang dapat diambil dari perancangan dan 

pembuatan sistem informasi ini adalah : 

1) Pembuatan sistem informasi ini dapat digunakan 

oleh beberapa perusahaan atau gudang yang 

berhubungan dengan sparepart baik digunakan 

dalam skala perusahaan kecil maupun besar 

tergantung dengan kebutuhan perusahaan yang 

bersangkutan 

2) Kompetisi yang ketat memerlukan sebuah tujuan 

dalam supporting sistem informasi internal agar 

lebih kuat dan lebih efisien sehingga kebutuhan 

pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. 

3) Penggunaan sistem informasi ini menunjang untuk 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem 

diluar sparepart dengan mengganti sesuai dengan 
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kebutuhan bisnis tiap perusahaan yang berbeda 

seperti contoh untuk pengubahan sistem distribusi 

pengeluaran dan pemasukan barang, sistem stok 

barang, dan kebutuhan kedetilan untuk jenis barang. 

Selain itu juga dapat dilihat dari segi transaksi yang 

dilakukan. Contohnya, tidak perlu adanya retur 

pembelian karena perusahaan x tidak pernah 

melakukan sebuah retur pembelian kepada supplier 

atau contoh lainnya perusahaan tersebut 

membutuhkan sebuah tanda terima untuk bukti 

pelunasan sebuah nota sebelum dibuatnya sebuah 

pelunasan dengan detil yang akan dibayar. 

	  




