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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengolahan Data awal 

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data awal yang dilakukan 

dengan observasi dan wawancara dengan pemilik Nikitoko. 

4.1.1 Objek Penelitian 

Nikitoko merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang penjualan. 

Nikitoko didirikan pada tahun 2010 dan beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin nomer 

63 A Jepara. Usaha yang dikelolanya adalah jasa servis selain itu juga 

menyediakan jual beli printer, komputer dan  saparepart printer, komputer seperti 

RAM, Hardisk, tinta printer dll. Semenjak beralih tangan, yang sebelumnya dari 

pemilik yang pertama dan sekarang beralih kepada Iqfal Agung Dwi Setiawan. 

Pemilik yang sekarang merupakan dulu karyawan yang bekerja di Nikitoko dan 

meneruskan usahanya sampai saat ini. Nikitoko dibuka mulai pukul 08.00 pagi 

sampai dengan pukul 16.00 sore, nikitoko tutup pada hari sabtu dan hari-hari 

besar. 

 

Gambar 4. 1 toko dari depan 
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4.1.2 Pengumpulan data  

Tahap ini merupakan penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai 

pemilik Nikitoko. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik 

Nikitoko kemudian menganalisis data yang sudah diperoleh seperti data produk, 

jenis-jenis produk apa saja yang dijual dan buku laporan penjualan 

 

Gambar 4. 2 Buku Laporan Penjualan 
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4.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem persediaan barang ini menggunakan metode prototype 

dengan tahapan Comunication, Quick Plan, Modelling Quick Design, 

Construction, Deployment Delivery & Feedback, Pelaksanaan keseluruhan 

prosedur pengembang penelitian ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: 

4.2.1 Communication  

Communication atau disebut juga dengan komunikasi pada tahap ini peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan berkomunikasi atau mewawancarai 

langsung dengan pemilik usaha dan karyawan Nikitoko: 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Metode observasi dilakukan dengan cara terjun kelapangan langsung dengan 

cara mengamati langsung mengenai proses penjualan dan peersediaan barang 

yang ada ditoko Nikitoko. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pemilik toko 

tersebut untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. 

3. Studi pustaka 

Dengan metode ini peneliti akan mencari referensi jurnal dan buku objek 

penelitian sebagai referensi. 

4.2.2 Quick Plan 

Quick Plan atau disebut pembuatan desain Pada tahap ini dilakukan analisa 

mengenai kebutuhan masalah dalam pembuatan aplikasi yang meliputi, analisa 

kebutuhan masalah, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang 

digunakan dalam membuat aplikasi  

4.2.2.1 Analisis Kebutuhan Masalah 

1. Analisis sistem yang berjalan 

Untuk saat ini pencatatan data barang yang ada di Nikitoko masih 

menggunakan pencatatan manual dengan cara menulis jumlah barang yang ditulis 

di buku arsip, sehingga sering terjadi permasalahan yaitu stok barang terkadang 
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berbeda dengan catatan dibuku arsip. Barang barang tersebut berupa sparepart 

printer dan komputer yang banyak macamnya sehingga membuang biaya untuk 

pembelian buku laporan tiap-tiap jenis barang tersebut. Dari hasil observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan peneliti proses pendataan barang di Nikitoko 

yang saat ini berjalan adalah: 

1. Pegawai melakukan pendataan dan penjumlahan barang lalu 

menulisnya dibuku laporan. 

2. Pemilik melakukan pengecekan dengan cara mengecek buku laporan 

pendataan yang ditulis oleh karyawan 

2. Kelemahan Sistem Yang Berjalan 

Berdasarkan analisa sistem yang berjalan, terdapat beberapa hal 

kelemahan sistem yang berjalan diantaranya sebagai berikut: 

1. Laporan pendataan barang yang masih manual, rentan terhadap kehilangan 

data baik yang disebabkan kesalahan teknis maupun non teknis 

2. Laporan pendataan barang yang masih menggunakan pembukuan 

menyulitkan pemilik dalam melakukan pengecekan .  

3. Solusi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan , adapun solusi pemecahan 

masalah yang dilakukan penulis adalah: 

1. Perlu adanya sistem persediaan barang yang bisa memudahkan pemilik 

dan pegawai dalam proses penginputan data barang. 

2. Sistem persediaan barang bisa diakses secara online oleh pemilik dalam 

pengecekannya. 

4.2.2.2 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang 

disediakan oleh sistem untuk pengguna , berikut dibawah ini mendeskripsikan 

kebutuhan fungsional: 

No Kebutuhan Fungsional Responsibilities 

1. Pemilik 1. Mengelola data barang 

2. Mengelola data transaksi barang 
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masuk 

3. Mengelola data transaksi barang 

keluar 

4. Mengelola laporan rekap 

5. Mengelola laporan penjualan 

6. Mengelola manajemen user 

2. Karyawan  1. Mengelola data transaksi 

penjualan 

 

4.2.2.3 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan nonfungsional mendeskripsikan jenis kebutuhan perangkat keras 

dan perangkat lunak untuk merancang sistem, peneliti menggunakan perangkat 

keras serta perangkat lunak sebagai berikut: 

1. Perangkat keras 

· Perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut: 

· Intel® Core™ i5-2520M CPU @2.50GHz 2.50 GHz 

· Ram 4.00 GB ( 3.90 GB usable ) 

· Hard Drive 297 GB 

· Printer 

2. Perangkat lunak 

· Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasi 

· StarUML untuk membuat diagram-diagram UML 

· Xampp untuk mengakses database 

· Sublime Text Editor untuk editor kode aplikasi web yang 

digunakan pada sistem ini 

· Mozilla Firefox untuk menjalankan dan eksekusi aplikasi 

berbasis web ini 

4.2.3 Modelling Quick Design  

Modelling quick design atau disebut juga perancangan cepat dengan 

menggunakan UML. Pada tahap ini merupakan tahap pemodelan untuk sistem 
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yang dibangun menggunakan diagram UML (Unifed Modelling Language), 

perancangan berorientasi objek menggunakan diagram seperti Class Diagram, 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, serta perancangan 

antarmuka / interface: 

4.2.3.1 Perancangan UML 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk memberikan penjelasan proses 

interaksi antara actor dengan fungsi yang digunakan didalam sistem. Dalam 

tahap ini peneliti akan menggambarkan dua interaksi aktor dengan sistem yaitu 

pemilik sebagai admin yang bertugas melakukan semua pengoperasian dan 

pegawai/karyawan sebagai user yang bertugas untuk melakukan penginputan 

data transaksi penjualan saja. 

Diagram use case dapat dilihat pada gambar 4.1 dan penjelasan dari proses 

use case dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.3 Contoh Use Case Sistem 

 
 

Tabel 4.1 Menjelaskan tentang aktor sistem  

NO AKTOR DEFINISI 

1. 

 
Admin 

Admin didalam sistem ini adalah pemilik 

nikitoko yang bertugas untuk melakukan 

pengoperasian semuanya mulai dari 

penginputan data barang, jenis barang, merk 

barang, transaksi barang, manajemen user 

dan laporan 

2. Karyawan 
Karyawan bertugas untuk melakukan 

penginputan data transaksi penjualan toko 
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Tabel 4. 2 Menjelaskan tentang use case sistem 

No Use Case Deskripsi Aktor 

1 Login 
Merupakan proses awal untuk 

masuk kedalam  sistem 

Admin dan 

karyawan 

2 Dashboard 
Tampilan awal sistem setelah 

login 
Admin dan 

karyawan 

3 Data barang 

Merupakan proses 

menampilkan data pencatatan 

penginputan data barang Admin  

4 Jenis barang 

Merupakan proses 

menampilkan data jenis 

barang dan penginputan data 

jenis barang 

Admin 

5 Merk barang 

Merupakan proses 

menampilkan data merk 

barang dan penginputan data 

merk barang 

Admin 

6 
Data transaksi 

keluar 

Merupakan proses pencatatan 

data barang keluar dan 

menampilkan data transaksi 

keluar 

Admin 

7 
Data transaksi 

masuk 

Merupakan proses pencatatan 

data barang masuk dan 

menampilkan data transaksi 

masuk 

Admin 

8 Laporan 

Merupakan proses data 

rekapan mulai dari pencatatan 

data barang sampai transaksi 

keluar dan masuk serta 

menampilkan data yang telah 

direkap 

Admin 

9 Manajemen user 

Mengelola akun merupakan 

proses generalisasi yang 

meliputi menambahkan user 

dan menghapus user 
Admin 

10 
Data transaksi 

penjualan 

Merupakan proses transaksi 

penjualan yang aktornya 

adalah karyawan Karyawan 
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2. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau 

aktivitas suatu sistem. Berikut adalah activity diagram dari aplikasi Persediaan 

Barang di Nikitoko. 

1. Activity Diagram Login untuk Admin 

Activity diagram login untuk admin yaitu alur proses dari sistem yang 

berfungsi untuk sistem harus terlebih dahulu melakukan login. Ketika 

melakukan login sistem user memasukkan data user name dan password 

setelah itu sistem menvalidasi benar atau salah. Setelah validasi sukses 

sistem akan masuk ke halaman home. 

 

Gambar 4. 4 Gambar Activity Diagram Login Admin 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Login untuk Admin menjelaskan tentang 

admin melakukan proses login untuk masuk kedalam sistem. Mulai dari 

admin membuka sistem dan memasukkan username dan password setelah 

validasi sukses akan muncul tampilan dashboard untuk admin. 

2. Activity Diagram Login untuk Karyawan 

Activity Diagram Login untuk Karyawan yaitu alur proses dari sistem 

yang  berfungsi untuk mengakses sistem harus melakukan login terlebih 

dahulu, setelah itu sistem akan memvalidasi dan jika sukses sistem akan 

masuk kehalaman utama atau home. 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Login Untuk karyawan 

Gambar 4.4 Activity Diagram Login untuk Karyawan menjelaskan 

tentang alur karyawan melakukan login untuk masuk kedalam sistem. Mulai 
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dari karyawan membuka sistem dan memasukkan username dan password 

setelah validasi sukses akan muncul tampilan dashboard untuk karyawan. 

3. Activity Diagram Input Data Barang 

Activity Diagram Input Data Barang yaitu alur proses dari sistem yang 

berfungsi sebagai untuk mengakses data barang yang telah diinput oleh 

admin   

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram input data barang 

Gambar 4.5 Activity Diagram Input Data Barang menjelaskan tentang 

admin masuk kehalaman menu data barang setelah itu tampil halaman data 

barang kemudian tampil form penginputan yang berfungsi untuk menginput 
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data data yang akan dimasukkan kedalam sistem, jika data yang dimasukkan 

valid maka sistem akan sukses dan kembali masuk kehalaman input data 

barang. 

4. Activity Diagram Input jenis barang 

Activity Diagram Input Jenis barang yaitu alur proses dari sistem yang 

berfungsi untuk menginput data yang akan dimasukkan kedalam sistem dan 

berfungsi juga mengakses data setelah melakukan penginputan yang ada 

dihalaman input jenis barang.  

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Jenis Barang 

Gambar 4.6 Activity Diagram Jenis Barang menjelaskan proses admin 

melakukan penginputan mulai dari masuk kehalaman home kemudian pilih 

navbar jenis barang, kemudian muncul tampilan form data input. Setelah  

melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

5. Activity Diagram Input merk barang 

Activity Diagram input merk yaitu alur proses dari sistem yang berfungsi 

untuk menginput dan berfungsi juga untuk mengakses data yang ada di 

navbar input merk barang. 
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Gambar 4. 8 Activity Diagram Input Merk Barang 

Gambar 4.7 Activity Diagram input Merk Barang menjelaskan proses 

admin melakukan penginputan mulai dari masuk kehalaman home 

kemudian pilih navbar input barang, kemudian muncul tampilan form data 

input. Setelah melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

6. Activity Diagram Data transaksi barang masuk 

Activity Diagram Data transaksi barang masuk yaitu alur proses dari 

sistem yang berfungsi untuk menginput data penjualan barang masuk dan 

berfungsi juga untuk mengakses data yang ada di navbar input data 

transaksi barang masuk. 
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Gambar 4. 9  Activity Diagram Data Transaksi Barang Masuk 

Gambar 4.8 Activity Diagram Data Transaksi Barang Masuk 

menjelaskan proses admin melakukan penginputan mulai dari masuk 

kehalaman home kemudian pilih navbar input data transaksi barang masuk, 
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kemudian muncul tampilan form data input. Setelah melakukan penginputan 

sistem akan menvalidasi. 

7. Activity Diagram Data transaksi barang keluar 

Activity Diagram Data transaksi barang keluar yaitu alur proses dari 

sistem yang berfungsi untuk menginput data penjualan barang keluar dan 

berfungsi juga untuk mengakses data yang ada di navbar input data 

transaksi barang keluar. 
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Gambar 4. 10 Activity Diagram Data Transaksi Barang Keluar 

Gambar 4.9 Activity Diagram Data Transaksi Barang keluar menjelaskan 

proses admin melakukan penginputan mulai dari masuk kehalaman home 

kemudian pilih navbar input data transaksi barang keluar, kemudian muncul 

tampilan form data input. Setelah melakukan penginputan sistem akan 

menvalidasi. 
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8. Activity Diagram Data transaksi penjualan  

Berikut ini adalah penjelasan Activity Diagram Data transaksi penjualan, 

yang menjelaskan admin setelah sukses melakukan login kemudian memilih 

menu data transaksi penjualan kemudian melakukan penginputan data.  

 

Gambar 4. 11 Activity Diagram Data Transaksi Untuk Karyawan 

Gambar 4.10 Activity Diagram Data Transaksi untuk karyawan 

menjelaskan proses admin melakukan penginputan penjualan dari customer 

mulai dari masuk kehalaman home kemudian pilih navbar input data 
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transaksi untuk karyawan, kemudian muncul tampilan form data input. 

Setelah melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

9. Activity Diagram Manajemen User 

Activity diagram manajemen user merupakan menu untuk melakukan 

penginputan atau menambahkan user didalam sistem tersebut 

 

Gambar 4.11 merupakan alur dari proses penginputan menambahkan 

user didalam sistem tersebut, dari mulai masuk halaman dashboard 

kemudian pilih menu manajemen user setelah itu akan tampil tabel dan 

tombol create, tombol create berfungsi untuk menampilkan data inputan, 

setelah melakukan penginputan selesai sistem akan menvalidasi. 

3. Sequence Diagram 

Squence diagram adalah sebuah diagram yang menggambarakan 

kelakuan objek pada use case dengan mendiskripsikan jidup objek dan 

massage (pesan) yang dikirimkan dan diterima antar objek pada Sistem 
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Persediaan Barang Di Nikitoko dengan menggambarkan interaksi antar 

objek.  

1. Login untuk admin dan karyawan 

Menjelaskan proses dimana aktor dalam mengakses halaman login. Jika 

username dan password  dimasukkan dan tervalidasi dengan sukses maka 

pengguna dapat berhasil masuk kedalam halam dashboard 

 

 

Gambar 4. 12 Squence Diagram Login Untuk Pemilik Dan Karyawan 

Gambar 4.10 Squence Diagram Login untuk Admin menjelaskan tentang 

admin melakukan proses login untuk masuk kedalam sistem. Mulai dari 

admin membuka sistem dan memasukkan username dan password setelah 

validasi sukses akan muncul tampilan dashboard untuk admin. 

2. Input data barang (admin) 

Menjelaskan proses dimana aktor melakukan penginputan data barang 

pada halaman menu data barang. Dalam melakukan penginputan data 

barang aktor memilih menu data barang kemudian memilih tombol create 

dan memasukkan data barang yaitu kode barang, nama barang, foto barang, 

jenis barang, stok, merk. Jika penyimpanan berhasil maka data akan 

tersimpan dan akan tampil pada menu daftar data barang.  
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Gambar 4. 13 Squence Diagram Input Data Barang 

Gambar 4.11 Squence Diagram Input Data Barang menjelaskan tentang 

admin masuk kehalaman menu data barang setelah itu tampil halaman data 

barang kemudian tampil form penginputan yang berfungsi untuk menginput 

data data yang akan dimasukkan kedalam sistem, jika data yang dimasukkan 

valid maka sistem akan sukses dan kembali masuk kehalaman input data 

barang. 

3. Input jenis barang (admin) 

Menjelaskan proses dimana aktor melakukan penginputan jenis barang 

pada halaman menu jenis barang. Dalam melakukan penginputan data 

barang aktor memilih menu data barang kemudian memilih tombol create 

dan memasukkan data jenis barang. Jika penyimpanan berhasil maka data 

akan tersimpan dan akan tampil pada menu daftar jenis barang.  
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Gambar 4. 14 Squence Diagram Input Jenis Barang 

Gambar 4.12 Squence Diagram Jenis Barang menjelaskan proses admin 

melakukan penginputan mulai dari masuk kehalaman home kemudian pilih 

navbar jenis barang, kemudian muncul tampilan form data input. Setelah  

melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

4. Input data transaksi barang keluar 

Menjelaskan proses dimana aktor melakukan penginputan data transaksi 

barang keluar pada halaman menu merk barang. Dalam melakukan 

penginputan data transaksi barang keluar aktor memilih menu data transaksi 

barang keluar kemudian memilih tombol create dan memasukkan data kode 

barang, tanggal keluar, jumlah jual. Jika penyimpanan berhasil maka data 

akan tersimpan dan akan tampil pada menu daftar data transaksi barang 

keluar. 
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Gambar 4. 15 Squence Diagram Input Data Transaksi Barang Keluar 

Gambar 4.15 Squence Diagram Data Transaksi Barang keluar 

menjelaskan proses admin melakukan penginputan mulai dari masuk 

kehalaman home kemudian pilih navbar input data transaksi barang keluar, 

kemudian muncul tampilan form data input. Setelah melakukan penginputan 

sistem akan menvalidasi. 

5. Input Merk Barang 

Menjelaskan proses dimana aktor melakukan penginputan menurut merk 

barang. Dalam melakukan penginputan merk barang aktor melakukan login 

terlebih dahulu setelah sukses pilih menu merk barang dan setelah itu pilih 

tombol create untuk menginput 
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Gambar 4. 16 Squence Diagram Merk Barang 

Gambar 4.16 Squence Merk barang menjelaskan proses admin 

melakukan penginputan mulai dari masuk kehalaman home kemudian pilih 

menu merk barang kemudian pilih create, kemudian muncul tampilan form 

data input. Setelah melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

6. Input data transaksi barang masuk 

Menjelaskan proses dimana aktor melakukan penginputan data transaksi 

barang masuk pada halaman menu merk barang. Dalam melakukan 

penginputan data transaksi barang masuk aktor memilih menu data transaksi 

barang masuk kemudian memilih tombol create dan memasukkan data kode 

barang, kode supplier, jumlah beli, harga beli. Jika penyimpanan berhasil 

maka data akan tersimpan dan akan tampil pada menu daftar data transaksi 

barang masuk. 
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Gambar 4. 17 Squence Diagram Data Transaksi Barang Masuk 

Gambar 4.17 Squence Diagram Data Transaksi Barang masuk 

menjelaskan proses admin melakukan penginputan mulai dari masuk 

kehalaman home kemudian pilih menr input data transaksi barang masuk, 

kemudian muncul tampilan form data input. Setelah melakukan penginputan 

sistem akan menvalidasi. 

7. Input data transaksi barang keluar 

Proses ini sama dengan proses penginputan data transaksi penjualan yang 

dilakukan oleh karyawan, admin bisa juga melakukan penginputan data dan 

melakukan pengecekan penginputan yang dilakukan oleh karyawan. 
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Gambar 4. 18 Squence Diagram Data Transaksi Barang Keluar 

Gambar 4.18 Activity Diagram Data Transaksi penualan untuk karyawan 

menjelaskan proses admin melakukan penginputan penjualan dari customer 

mulai dari masuk kehalaman home kemudian pilih navbar input data 

transaksi untuk karyawan, kemudian muncul tampilan form data input. 

Setelah melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

8. Input data transaksi penjualan (karyawan) 

Menjelaskan proses dimana aktor melakukan penginputan data transaksi 

penjualan pada halaman menu transaksi penjualan. Dalam melakukan 

penginputan data transaksi penjualan aktor memilih menu data transaksi 

penjualan kemudian memilih tombol create dan memasukkan data 

penjualan barang. Jika penyimpanan berhasil maka data akan tersimpan dan 

akan tampil pada menu daftar transaksi penjualan dan laporan admin. 
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Gambar 4. 19 Squence Diagram Data Transaksi Penjualan karyawan 

Gambar 4.19 Activity Diagram Data Transaksi penualan untuk karyawan 

menjelaskan proses admin melakukan penginputan penjualan dari customer 

mulai dari masuk kehalaman home kemudian pilih navbar input data 

transaksi untuk karyawan, kemudian muncul tampilan form data input. 

Setelah melakukan penginputan sistem akan menvalidasi. 

9. Laporan 

Menjelaskan proses pendataan rekap mulai dari data barang, jenis 

barang, merk barang, data transaksi barang masuk, data transaksi barang 

keluar, transaksi penjualan kemudian data tersebut direkap kedalam menu 

laporan. 
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Gambar 4. 20 Squence Diagram Laporan 

 
4. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang ada pada Sistem Persediaan Barang di Nikitoko adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4. 21 Class Diagram Sistem Persediaan Barang 

Pada tahapan ini peneliti melakukan perancangan interface. Perancangan 

interface merupakan desain untuk membuat perancangan tampilan sistem yang 

akan dibuat, berikut rancangan interface sistem:  

5. Tabel Database 

 Berikut merupakan basis data yang digunakan dalam menyimpan data atau 

informasi pada Sistem Persediaan Barang Di Nikitoko dengan mengakses 

aplikasi Xampp untuk menghidupkan MySql dan Apacahe. Selanjutnya 

menggunakan web browser untuk membuka localhost dalam membuat basis 

data pada PhpMyAdmin dengan nama db_inventory. Adapun isi tabel dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Tabel User 

Tabel users digunakan untuk menyimpan hak akses untuk setiap 

pengguna dalam membuka sistem. 
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Tabel 4. 3 Tabel User 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_User Int(11) Auto_Increment 

2 Nama_user Varchar(50)  

3 Username Varchar(50)  

4 Password  Varchar(20)  

5 Level  Varchar(20)  

 

b. Tabel Barang Keluar 

Tabel barang keluar digunakan untuk menyimpan data transaksi barang 

keluar dalam menyelesaikan penginputan data. 

Tabel 4. 4 Tabel Barang Keluar 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_barang_keluar Int(11) Auto_Increment 

2 Kode_barang Varchar(20)  

3 Tgl_keluar Date  

4 Jumlah_jual int(11)  

5 Harga_jual int(12  

 

c. Tabel Barang Masuk 

Tabel barang masuk digunakan untuk menyimpan data transaksi barang 

keluar dalam menyelesaikan penginputan data. 

Tabel 4.5 tabel Barang Masuk 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_barang_keluar Int(11) Auto_Increment 

2 Kode_barang Varchar(10)  

3 Kode_supplier Varchar(10)  

4 Jumlah_beli Int(3)  

5 Harga_beli  Int(10)  
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d. Tabel Barang 

Tabel barang digunakan untuk menyimpan data transaksi barang dalam 

menyelesaikan penginputan data. 

Tabel 4. 6 Tabel Barang 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_barang Varchar (11) Auto_Increment 

2 Kode_barang Varchar(10)  

3 Nama_barang Varchar(50)  

4 Stok  Int(5)  

5 Foto_barang  Varchar(100)  

6 Id_jenis Varchar(11)  

7 Id_merk Varchar(10)  

8 Kode_supplier Varchar(10)  

 

e. Tabel Jenis Barang 

Tabel jenis barang digunakan untuk menyimpan data transaksi barang 

dalam menyelesaikan penginputan data. 

Tabel 4. 7 Tabel Jenis Barang 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_jenis  Varchar(11) Auto_Increment 

2 Jenis_barang Varchar(50)  

 

f. Tabel Merk Barang 

Tabel merk barang digunakan untuk menyimpan data transaksi barang 

dalam menyelesaikan penginputan data. 

Tabel 4. 8 Tabel Merk Barang 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_merk Varchar(11) Auto_Increment 

2 Merk_barang Varchar(50)  
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g. Tabel Transaksi Penjualan 

Tabel transaksi penjualan digunakan untuk menyimpan data transaksi 

penjualan dari karyawan dalam menyelesaikan penginputan data. 

Tabel 4. 9 Tabel Transaksi Penjualan 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1 Id_transaksi Int(11) Auto_Increment 

2 Kode_barang Varchar(10)  

3 Nama_barang Varchar(10)  

4 Jumlah_item Int(3)  

5 Harga  Int(10)  

6 Tanggal Int(20)  

 

4.2.3.2 Perancangan Interface 

1. Rancangan Halaman Login Admin dan User 

Perancangan halaman login merupakan halaman pertama sebelum masuk 

kedalam dashboard, pada halaman login terdapat kolom username dan password 

serta tombo login yang berfungsi untuk masuk kedalam sistem, berikut rancangan 

halamannya: 

 

Gambar 4. 22 Rancangan Halaman Login Admin Dan User 

Gambar 4.18 menggambarkan rancangan halaman login dan menampilkan 

form username dan password. 
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2. Rancangan Halaman Dashboard 

Perancangan halaman dashboard atau halaman home merupakan halaman 

muncul setelah admin atau user sukses melakukan login. Pada halaman ini 

terdapat nama aplikasi dan menu bar yang berfungsi untuk melakukan 

penginputan data barang. Berikut rancangan halamannya: 

 

Gambar 4. 23 Perancangan Halaman Dashboard 

Gambar 4.19 menggambarkan tentang rancangan halaman dashboard atau 

halaman utama yang menampilkan fitur dan bagian-bagiannya.  

3. Rancangan Halaman Data Barang 

Perancangan halaman data barang merupakan halaman menu yang 

menampilkan daftar data barang setelah melakukan penginputan. berikut 

rancangan halamannya: 
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Gambar 4. 24 Perancangan Halaman Data Barang 

Gambar 4.20 menampilkan perancangan halaman data barang dan bagian form 

yang berfungsi untuk melakukan penginputan data. 

4. Rancangan Halaman Input Data Barang 

Perancangan halaman input data barang merupakan halaman yang 

menampilkan form pengisian penginputan data barang. berikut rancangan 

halamannya: 

 

Gambar 4. 25 Rancangan Halaman Input Data Barang 
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Gambar 4.21 menampilkan perancangan halaman penginputan data barang dan 

bagian form yang berfungsi untuk melakukan penginputan data. 

5. Rancangan Halaman Jenis Barang 

Perancangan halaman jenis barang merupakan halaman menu yang 

menampilkan daftar jenis barang setelah melakukan penginputan, pada halaman 

ini terdapat tombol create yang berfungsi untuk menambahkan atau menginput 

data. Berikut rancangan halamannya: 

 

Gambar 4. 26 perancangan halaman jenis barang 

Gambar 4.22 menampilkan perancangan halaman data barang dan bagian 

form yang berfungsi untuk melakukan penginputan data. 

6. Rancangan Halaman Input Jenis Barang 

Perancangan halaman input jenis barang merupakan halaman yang 

menampilkan form pengisian penginputan jenis barang. berikut rancangan 

halamannya: 
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Gambar 4. 27 perancangan halaman input jenis barang 

Gambar 4.23 menampilkan perancangan halaman penginputan data jenis 

barang dan bagian form yang berfungsi untuk melakukan penginputan data. 

7. Rancangan Halaman Data Transaksi Masuk 

Perancangan halaman data transaki masuk merupakan halaman menu yang 

menampilkan daftar data transaksi masuk setelah melakukan penginputan, pada 

halaman ini terdapat tombol create yang berfungsi untuk menambahkan atau 

menginput data. Berikut rancangan halamannya: 
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Gambar 4. 28 Perancangan Halaman Data Transaksi Barang Masuk 

Gambar 4.24 menampilkan perancangan halaman data transaksi barang 

masuk dan tombol “Create” yang berfungsi untuk melakukan penginputan data. 

8. Rancangan Halaman Input Data Transaksi Masuk 

Perancangan halaman input data transaksi merupakan halaman yang 

menampilkan form untuk melakukan penginputan data transaksi barang masuk. 

Berikut rancangan halamannya: 
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Gambar 4. 29 Perancangan Halaman Input Data Transaksi Barang Masuk 

Gambar 4.25 menampilkan perancangan halaman input data barang masuk 

yang berisi tabel untuk melakukan pengisian data. 

9. Rancangan halaman Input Data Transaksi Keluar 

Perancangan halaman input data transaksi keluar merupakan halaman yang 

menampilkan form untuk melakukan penginputan data transaksi barang keluar. 

Berikut rancangan halamannya: 
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Gambar 4. 30 Perancangan Halaman Input Data Barang Keluar 

Gambar 4.26 menampilkan perancangan halaman input data barang keluar 

yang berisi tabel untuk melakukan pengisian data. 

10. Rancangan Halaman Manajemen User 

Perancangan halaman manajemen user merupakan halaman admin yang 

menampilkan data users yang mengakses sistem persediaan barang ini, pada 

halaman ini terdapat tombol create yang berfungsi untuk menambahkan users. 

Berikut rancangan halaman manajemen user: 
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Gambar 4. 31  Rancangan Halaman Manajemen User 

Gambar 4.27 menampilkan perancangan halaman manajemen user yang 

berisi tabel dan fitur untuk menambahkan jumlah user dan admin. 

11. Rancangan Halaman Input Menambahkan User 

Perancangan halaman input menambahkan user merupakan halaman 

penginputan untuk menambah jumlah users untuk mengakses sistem persediaan 

barang ini. Berikut rancangan halaman input menambahkan user: 
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Gambar 4. 32Perancangan Halaman Menambahkan Users 

Gambar 4.28 menampilkan perancangan halaman input menambahkan user 

yang berisi tabel untuk melakukan pengisian data. 

4.2.4 Construction of Prototype 

Construction of prototype merupakan Tahap melakukan perancangan sistem 

yang diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman 

yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai database. 

4.2.4.1 Analisis Sistem Menampilkan Proses Login 

Berikut adalah potongan sourcode controllers login yang menampilkan 

halaman login. 
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Gambar 4. 33 source code controllers menampilkan proses login 

4.2.4.2 Analisis sistem menampilkan halaman dashboard 

Berikut adalah potongan sourcode controllers App yang menampilkan 

halaman dashboard. 

 

Gambar 4. 34 source code App menampilkan halaman dashboard 
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4.2.4.3 Analisis sistem menampilkan halaman input data barang 

Berikut adalah potongan sourcode controllers barang yang menampilkan 

halaman dashboard. 
 

 
Gambar 4. 35 source code barang menampilkan halaman input data barang 

4.2.4.4 Analisis sistem menampilkan halaman supplier 

Berikut adalah potongan sourcode controllers supplier yang menampilkan 

halaman data supplier. 

 

Gambar 4. 36 source code controllers menampilkan halaman data supplier 
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4.2.4.5 Analisis sistem menampilkan halaman jenis barang 

Berikut adalah potongan sourcode controllers jenis_barang yang 

menampilkan halaman data jenis barang. 

 

Gambar 4. 37 source code menampilkan halaman jenis barang 

4.2.4.6 Analisis menampilkan halaman input merk barang 

Berikut adalah potongan sourcode controllers merk_barang yang 

menampilkan halaman data merk barang 
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Gambar 4. 38source code controllers merk barang 

4.2.4.7 Analisis sistem menampilkan halaman input transaksi barang masuk 

Berikut adalah potongan sourcode controllers barang_masuk yang 

menampilkan halaman input data transaksi barang masuk 
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Gambar 4. 39 source code controllers barang_masuk 

4.2.4.8 Analisis sistem menampilkan halaman barang keluar 

Berikut adalah potongan sourcode controllers barang_keluar yang 

menampilkan halaman data barang keluar 

 

Gambar 4. 40 source code controllers barang_keluar 
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4.2.4.9 Analisis sistem menampilkan halaman data laporan 

Berikut adalah potongan source code dari sistem persediaan barang yang 

menampilkan halaman data laporan 

 

Gambar 4. 41 Source Code Menampilkan Halaman Laporan 

4.2.4.10 Analisis sistem menampilkan halaman transaksi penjualan  

Berikut adalah potongan source code controller 

transaksi_penjualan_model dari sistem persediaan barang yang menampilkan 

halaman input transaksi penjualan. 

 

Gambar 4. 42 source code menampilkan halaman transaksi penjualan 
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4.1.4.10 Analisis menampilkan halaman manajemen users 

Berikut adalah potongan source code controllers user dari sistem 

persediaan barang yang menampilkan halaman manajemen users. 

 

Gambar 4. 43 source code proses menampilkan manajemen user 

4.2.4.11 Implementasi halaman login 

Halaman login yaitu halaman yang menampilkan form untuk login yang 

berfungsi untuk masuk kedalam sistem tersebut 

 

Gambar 4. 44 Halaman Login 
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4.2.4.12 Implementasi halaman dashboard 

Halaman dashboard merupakan halaman awal setelah suskses melakukan 

proses login 

 

Gambar 4. 45 Halaman Dashboard 

4.2.4.13 Implementasi halaman barang 

Halaman barang merupakan halaman yang menampilkan untuk menginput 

data barang  

 

Gambar 4. 46 Halaman Barang 
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4.2.4.14 Implementasi halaman jenis barang 

Halaman barang merupakan halaman yang menampilkan untuk menginput 

jenis barang 

 

Gambar 4. 47 Halaman jenis barang 

4.2.4.15 Implementasi halaman merk barang 

Halaman barang merupakan halaman yang menampilkan untuk menginput 

merk barang 

 

Gambar 4. 48 Halaman Merk barang 
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4.2.4.16 Implementasi halaman transaksi barang masuk 

Halaman barang merupakan halaman yang menampilkan untuk menginput 

data transaksi barang masuk 

 

Gambar 4. 49 Halaman transaksi barang masuk 

4.2.4.17 Implementasi halaman transaksi barang keluar 

Halaman barang merupakan halaman yang menampilkan untuk menginput 

transaksi barang keluar 

 

Gambar 4. 50 Halaman transaksi barang keluar 
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4.2.4.18 Implementasi halaman laporan  

Halaman barang merupakan halaman yang menampilkan data laporan  

 

Gambar 4. 51 Halaman Laporan 

4.2.4.19 Implementasi halaman Manajemen user  

 

Gambar 4. 52 Halaman manjemen user 

4.2.5 Deployment Delivery And Feedback 

Deployment Delivery And Feed Back atau disebut juga tahap melakukan 

pengujian sistem dan melakukan uji coba kepada narasumber. Pada tahap ini 
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sistem yang sudah selesai kemudian diserahkan kepada pemilik Nikitoko untuk 

dilakukan tahap pengujian, apakah sudah sesuai yang diharapkan atau harus 

direvisi kembali, peneliti menggunakan metode blackbox testing untuk 

pengujiannya. 

4.2.5.1 Blackbox Testing 

Metode pengujian pada Sistem Persediaan Barang di Nikitoko 

menggunakan black box testing dimana pengujian akan dilakukan pada seluruh 

hasil desain implementasi tampilan aplikasi yang dijelaskan kedalam tabel-tabel 

pengujian sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem tersebut. 

Tabel 4. 10 Black Box Testing Pada Sistem Persediaan Barang 

No Jenis 

pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil pengujian keterangan 

1 
Halaman 

Login 

Dapat masuk sistem 

sesuai username dan 

password yang telah 

ditentukan 

Dapat masuk 

sistem sesuai 

username dan 

password yang 

telah ditentukan 

Valid 

2. 
Halaman 

Dashboard 

Dapat menampilkan 

halam home dan 

menampilkan menu 

bar 

Dapat 

menampilkan 

halam home dan 

menampilkan 

menu bar 

Valid 

3. 
Halaman 

menu barang 

Menampilkan 

halaman tabel data 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

data barang 

Valid 

4. 

Tombol 

create pada 

halaman 

menu barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan data 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan 

data barang 

Valid 

5. 

Halaman 

menu jenis 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel data 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

data barang 

Valid 

6. 

Tombol 

create pada 

halaman jenis 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan data 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan 

data barang 

Valid 

7. 

Halaman 

menu merk 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel merk 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

merk barang 

Valid 
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8. 

Tombol 

create pada 

halaman 

merk barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan merk 

barang 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan 

merk barang 

Valid 

9. 

Halaman 

menu 

transaksi 

barang keluar 

Menampilkan 

halaman tabel 

transaksi barang 

keluar 

Menampilkan 

halaman tabel 

transaksi barang 

keluar 

Valid 

10. 

Tombol 

create pada 

halaman 

transaksi 

barang keluar 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan transaksi 

barang keluar 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan 

transaksi barang 

keluar 

Valid 

11. 

Halaman 

menu 

transaksi 

barang masuk 

Menampilkan 

halaman tabel 

transaksi barang 

masuk 

Menampilkan 

halaman tabel 

transaksi barang 

masuk 

Valid 

12. 

Tombol 

create pada 

halaman 

transaksi 

barang masuk 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan transaksi 

barang masuk 

Menampilkan 

halaman tabel 

penginputan 

transaksi barang 

masuk 

Valid 

13. Laporan 
Menampilkan 

halaman data laporan 

Menampilkan 

halaman data 

laporan 

Valid 

14. 
Laporan 

penjualan 

Menampilkan 

halaman data laporan 

penjualan 

Menampilkan 

halaman data 

laporan 

penjualan 

Valid 

15. 
Manajemen 

user 

Menampilkan halam 

tabel user 

Menampilkan 

halam tabel user 
Valid 

16. 

Tombol 

create pada 

halaman 

manajemen 

user 

Menampilkan 

halaman 

menambahkah jumlah 

user 

Menampilkan 

halaman 

menambahkah 

jumlah user 

Valid 

17. Logout Keluar dari sistem 
Keluar dari 

sistem 
Valid 
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4.2.5.2 Persetujuan Penggunaan Sistem 

Berdasarkan hasil pengujian black box oleh ahli media pada Sistem 

Persediaan Barang di Nikitoko menunjukkan bahwa sistem layak atau sudah 

sesuai dengan yang diharapkan pada alur kerja sistem dan internal sistem tersebut. 

Maka dapat dilakukan tahap selanjutnya. 

4.3 Evaluasi Dan Hasil 

4.2.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

 Berdasarakan hasil pengujian fitur-fitur halaman di Sistem Persediaan 

Barang Di Nikitoko dari semua pengujian tiap-tiap tabel hasil pengujian berjalan 

sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan dari pengujian sistem pada Sistem 

Persediaan Barang Di Nikitoko dengan metode Black Box Testing adalah sistem 

berjalan sesuai harapan dan valid. 

4.2.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.2.2.1 Validasi Ahli  

1. Ahli Media 

 Validasi dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada ahli media guna 

untuk pengumpulan saran dan pendapat sebagai bahan  revisi terhadap Sistem 

Persediaan barang Di Nikitoko, berikut lembar validasi yang diisi oleh Bapak 

Buang Budi Wahono, S.Si, M.Kom 

Tabel 4. 11 Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

A Aspek Materi 

1. Kemudahan alur materi melalui pengguna bahasa 3 

2. Kesesuaian gambar dan materi 3 

3 Kejelasan uraian materi 3 

B Aspek Tampilan 

4. Teks dapat terbaca dengan baik 3 

5. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf 3 
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6. Proposional layout (tata letak teks dan gambar) 2 

7. Kesesuaian proposional 3 

C Aspek Pengolahan Program 

8. Kecepatan pemrosesan perintah 3 

9. Kecepatan tombol navigasi 3 

 Jumlah 26 

 

Tabel 4. 12 Hasil Perhitungan Ahli Media 

Jumlah Soal Pengujian 9 

Jumlah Nilai Maksimum 27 

Jumlah Nilai Pengujian 26 

Presentasi Kelayakan (  26 /27)x100= 96,26 % 

Kriteria Sangat Layak 

 

2. Ahli Materi 

 Validasi yang dilakukan yaitu memberikan kuisioner kepada ahli materi 

untuk mengumpulkan kritik dan saran sebagai bahan revisi terhadap sistem 

persediaan barang di nikitoko. Berikut lembar validasi ahli materi yang diisi oleh 

pemilik toko yaitu bapak Iqfal Dwi Agung Setiawan selaku ahli materi: 

Tabel 4. 13 Hasil Penilaian Ahli Materi 

NO Indikator Jumlah butir 

A. Aspek Materi  

1. Kejelasan isi materi 2 

2. Materi mudah dimengerti 3 

B. Aspek Bahasa 

3. Kesesuaian bahasa yang digunakan 3 

4. Kejelasan penyampaian informasi 3 

5. Kesesuaian bahasa dengan pelanggan 3 

Total 14 
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Tabel 4. 14 Hasil Perhitungan Ahli Materi 

Jumlah Soal Pengujian 5 

Jumlah Nilai Maksimum 15 

Jumlah Nilai Pengujian 14 

Presentasi Kelayakan (14/15)x100= 93,33 % 

Kriteria Sangat Layak 

 

Tabel 4. 15 Tabel Hasil Perhitungan 

No Ahli Instru

men 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(f) 

Persentase 

(%) 

(P) 

Kriteri

a 

Keterangan 

Ahli 

1. Media 9 27 26 96,26 %   Sangat 

Layak 
- 

2. Materi 5 15 14  93,33 % Sangat 

Layak 
- 

 

3. Hasil Angket Responden 

Penilaian Sistem Persediaan Barang di Nikitoko juga dilakukan dengan 

menyebar angket yang berisi 8 pertanyaan kombinasi kepada 21 responden, 

berikut hasil rekapitulasi nilai sesuai butir pertanyaan: 

Tabel 4. 16 Skor Penilaian Oleh Responden 

No. Pernyataan Nilai 

1 
Apakah Sistem Persediaan Barang sangat mudah 

digunakan? 
103 

2 
Apakah Sistem Persediaan Barang informasinya 

mudah dimengerti? 
98 
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3 
Apakah menu dan fitur Sistem Persediaan Barang 

mudah digunakan? 
101 

4 Apakah Sistem Persediaan Barang sesuai kebutuhan? 99 

5 
Apakah Sistem Persediaan Barang mudah 

dioperasikan? 
101 

6 
Apakah Sistem Persediaan Barang bisa digunakan 

kapan saja? 
96 

7 
Apakah Sistem Persediaan Barang mempunyai 

kemampuan yang sesuai harapan? 
97 

8 
Apakah Sistem Persediaan Barang secara keseluruhan 

sangat memuaskan? 
99 

 Jumlah  794 

 

Tabel 4. 17 Hasil Perhitungan Responden 

Jumlah Soal Pengujian 8 

Jumlah Nilai Maksimum 840 

Jumlah Nilai Pengujian 794 

Presentasi Kelayakan (794/840)x100= 94,52 % 

Kriteria Sangat layak 

 

Tabel 4. 18 Hasil Penilaian Angket responden 

No Jumlah 

responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Responden 

(f) 

Persentase  

(%) (P) 

kriteria 

1. 21 orang 8 840 794 94,52% Sangat 
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Layak 

 

Dari penilan keseluruhan oleh responden, Sistem Persediaan Barang ini 

mendapatkan skor total 840 pada 8 pertanyaan setiap angket, selanjutnya 

dilakukan penyebaran sebanyak 21 angket yang menghasilkan kesimpulan 794 

dengan presentase 94,52%. 




