
Cara Penggunaan Aplikasi. 

Bagian Admin Gudang 

1) Login 

Pertama yang di lakukan oleh Admin Gudang dalam penggunaan aplikasi ini adalah 

Login.Admin Gudang harus menginputkan Password dan username, apabila password 

dan username benar maka Admin Gudang akan masuk ke tampilan menu utama. 

 

 

Jika Admin Gudang /Kasir menginputkan  data Login yang 

invalid/salah maka sistem tidak akan bisa di akses dan akan muncul 

message dialog dengan memberitahukan bahwa password dan username 

yang di masukkan salah.  Maka dengan otomatis pengguna harus 

menginputkan ulang password dan username yang baru,sedangkan jika 

login user sudah valid maka sistem dapat di akses dan akan tampil menu 

utama dari masing masing Pengguna. 

2) . Halaman Utama dari Admin Gudang 



 

Gambar di atas adalah menu utama yang akan tampil pada saat admin gudang berhasil 

Login,terdapat banyak Menu yang akan di tampilkan pada Menu utama admin 

gudang,diantaranya adalah  

3) menu data barang,salah satu fungsi dari data barang di gunakan untuk mengupdate 

harga jual dengan menginputkan prosentase keuntungan. Gambar dari menu data 

barang adalah sebagai berikut: 

 

4)  Halaman menu data user di gunakan untuk menambah data user untuk menambah 

data user yang pertama kita lakukan adalah mengklik tombol tambah dan apabila sudah 

menambahkan nama dan identitas selanjutnya kita klik tombol simpan, maka secara 

otomatis jika kita sudah mengklik tombol simpan maka data user akan tersimpan. 



Halaman input data user adalah sebagai berikut. 

 

5) Halaman Laporan Pernota 

 

 

Laporan penjualan pernota di gunakan untuk mencetak laporan tiap nota,yang pertama 

di lakukan adalah dengan kita memilih no nota yang akan di buat laporan, selanjutnya kita 

pilih menu cetak, maka akan muncul laporan per nota.  

Halaman Form penjualan 



 

Jika Kasir Berhasil Login maka akan masuk ke bagian penjualan untuk penggunaannya 

yang pertama di lakukan adalah dengan mengklik pada menu kode barang.maka akan 

muncul pilihan data barang yang tersedia.selanjutnya klik tombol tambah,maka barang 

yang di pilih akan masuk ke table dan jika pembelian banyak dan mendapat diskon, maka  

kita masukkan diskon dan untuk mencetak nota kita klik tombol Cetak. 

 

 

 

 


