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 Sistem pengolahan data jahitan (Studikasus “Modiste dita”) 

 

Cara Instalasi Sistem  

1. Instal aplikasi pendukung yang terdapat pada folder Software 

pendukung  

a. Install aplikasi “appserv-win32-2.5.10” yang digunakan sebagai database 

server, install seperti biasa dan untuk username = root dan password =root  

b. Install jdk-6u3-windows-i586-p yang digunakan untuk menjalankan 

aplikasi Java.  

 

2. Buka browser dan tuliskan http://localhost/ silahkan login dengan 

menggunakan username dan password yang sudah kita tentukan tadi.  

 

3. Setelah login buat database baru dengan nama bangunandb dan import 

database yang sudah disediakan di folder Databases, “penjahitan.sql 

(Empty).zip”.  

4. Instal netbeans-7.0.1-ml-windows 

 

5. Setelah itu jalankan netbeans dan jalankan project Sistem Pengolahan 

Data Jahitan 

 

 

 

  

 



Pada saat sistem ini dijalankan maka akan muncul gambar pembuka 

seperti gambar  1.1 selama 6 detik 

 

Gambar 1.1 Gambar Opening 

Setelah itu maka akan muncul form login seperti gambar 1.2. User 

Namenya dita sedangkan untuk passwordnya login, kemudian klik tombol 

login 

 
Gambar 1.2 Form Login 

 

Jika kita gagal login karena paswod salah, user name salah atau keduanya 

salah maka akan muncul kotak dialog seperti gambar 1.3 

 

Gambar 1.3 Kotak dialog password dan user name salah 

Jika kita benar memasukkan password dan user name atau berhasil login, 

maka akan mencul menu utama sistem pengolahan data jahit seperti 

gambar 1.4 



 

Gambar 1.4 Menu utama sistem pengolahan data jahit 

 

Menu utama sistem pengolahan data jahit ini terdiri dari 4 menu pokok 

dalam sistem ini, yaitu: 

1. Menu Bahan Jahit 

2. Menu Pelanggan 

3. Menu Penjahitan 

4. Menu Aliran Kas 

Mari kita bahas satu per satu menu-menu pokok pada sistem ini 

1. Menu Bahan Jahitan 

Jika kita klik menu Bahan Jahitan, maka akan muncul gambar 2.1 

 
Gambar 1.5 Menu Bahan Jahit 



Menu Bahan Jahit ini terdiri dari beberapa menu yaitu: 

1.1 Menu Maukan Data Bahan Jahit 

Jika kita klik tombol menu Data Bahan Jahitan maka akan muncul 

form data bahan jahit seperti terlihat pada gambar 1.6 

 

Gambar 1.5 Form Masukan data Bahan Jahit 

Dengan form ini kita dapat memasukan data bahan-bahan jahitan 

yang baru, data-data yang perlu kita masukan adalah nama bahan, 

tanggal, satuan, harga beli dan harga jual. Id bahan tidak perlu 

dimasukkan karena akan otomatis keluar saat kita membuka form ini. 

Dengan form ini kita juga dapat mengedit data-data bahan jahitan 

yang ada dalam tabel yang terdapat pada form ini. Semua data dapat kita 

edit kecuali id bahan. Cara pengeditannya adalah dengan 

mengeklik/memilih data yang ingin diedit pada tabel seperti pada gambar 

1.6, kemudian klik tombol edit, maka data yang kita pilih tadi akan tampil 

pada form ini dan datanya bisa kita edit. Setelah kita selesai mengedit 

maka klik tombol simpan. 



 

Gambar 1.6 Form Masukan data Bahan Jahit jka diklik tombol edit 

 

1.2 Menu Masukan Bahan Jahitan 

Jika kita klik menu masukkan bahan jahit maka akan muncul form 

pemasukan bahan jahitan seperti pada gambar 1.7 

 

Gambar 1.7 Form Masukan Bahan Jahitan 

Form ini berfungsi untuk memasukan stok bahan jahit. Langkah 

pertama adalah pilih data pada tabel yang akan kita tambahkan stoknya, 



setelah itu klik tombol masukan bahan, maka data yang kita pilih tadi 

akan ditampilkan pada form ini, setelah itu masukkan jumlah bahan yang 

tambahan kemudian  klik tombol simpan. Maka sistem akan otomatis 

menambahkan stok lama dengan jumlah yang kita masukkan tadi dan 

mengedit stok bahan tersebut dengan jumlah yang baru. 

1.3 Menu Pengeluaran Bahan Jahitan 

Jika kita klik menu pengeluaran bahan jahit maka akan muncul form 

pengeluaran bahan jahitan seperti pada gambar 1.8 

 

Gambar 1.8 Form Pengeluaran Bahan Jahitan 

Form ini berfungsi untuk mengurangi stok bahan jahit. Langkah 

pertama adalah pilih data pada tabel yang akan kita kurangkann stoknya, 

setelah itu klik tombol masukan bahan, maka data yang kita pilih tadi 

akan ditampilkan pada form ini, setelah itu masukkan jumlah bahan yang 

berkurang kemudian  klik tombol simpan. Maka sistem akan otomatis 

mengurangkan stok lama dengan jumlah yang kita masukkan tadi dan 

mengedit stok bahan tersebut dengan jumlah yang baru. 



1.4 Menu Laporan Stok Bahan Jahitan 

Jika kita klik menu laporan stok bahan jahitan maka akan muncul laporan 

stok bahan jahitan seperti terlihat pada gambar 1.9 

 

Gambar 1.9 Laporan srok bahan jahitan 

 

2. Menu Pelanggan 

Jika kita klik menu pelanggan maka akan muncul gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Menu Pelanggan 

 Menu pelanggan ini terdiri dari 2 menu yaitu: 



2.1 Menu Data Pelanggan 

Jika kita klik menu data pelanggan maka akan muncul form data 

pelanggan seperti terlihat pada gambar 2.2 

 
Gambar 2.2 Form Data Pelanggan 

 
Form ini digunakan untuk memasukkan / menambah data pelanggan. 

Id pelanggan akan otomatis keluar saat kita membuka form ini, jadi data 

yang perlu kita masukkan adalah nama, no hp dan alamat. Stelah kita 

selesai memasukan data-data tersebut klik tombol simpan. 

Form ini juga dapat untuk mengedit data-data pelanggan. Langkah 

pertama adalah pilih data pelanggan yang akan di edit pada tabel seperti 

pada gambar 2.3, setelah itu klik tombol edit. Semua data dapat kita edit 

kecuali id pelanggan. Setelah kita selesai mengedit klik tombol simpan. 

 
Gambar 2.3 Form Data Pelanggan jika diklik tombol edit 



2.2 Menu Laporan Pelanggan 

Jika kita klik menu laporan data pelanggan maka akan muncul 

laporan data pelanggan seperti pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Laporan Data Pelanggan 

 

3. Menu Penjahitan 

Jika kita klik menu penjahitan maka akan muncul form menu penjahitan 

seperti pada gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Menu Penjahitan 



 

Menu penjahitan ini terdiri dari beberapa menu yang berhubungan dengan 

penjahitan yaitu: 

3.1 Menu Transaksi Penjahitan 

Penjahit akan memilih menu ini jika ada pelanggan yang akan 

menjahitkan kainnya. Jika di klik menu transaksi penjahitan maka akan 

muncul form transaksi penjahitan seperti gambar 3.2 

 
Gambar 3.2 Form Transaksi Penjahitan 

 

Dalam transaksi penjahitan, penjahit tidak perlu memasukan Id 

Transaksi, karena id transaksi akan muncul secara otomatis pada saat 

form ini dibuka, Penjahit akan mengisikan tanggal masuk yaitu tanggal 

sekarang/tanggal terjadinya transaksi, memasukan id pelanggan dengan 

cara memilih data pelanggan pada tabel data pelanggan kemudian klik 

tombol masukan ID Pelanggan, maka id pelanggan akan masuk kedalam 

kotak isian pelanggan dan nama pelanggan akan secara otomatis akan 

masuk kedalam kotak isian nama pelanggan, kemudian penjahit akan 

mengisikan uang muka sejumlah uang yang diberikan pelanggan untuk 

uang muka. 

Setelah kotak isian sebelah kiri terisi, maka penjahit akan mengisikan 

tab-tab sesuai dengan model jahitan yang pelanggan inginkan. 



3.1.1 Tab Baju 

Jika pelanggan ingin menjahitkan baju maka penjahit akan membuka 

tab baju seperti terlihat pada gambar 3.3, setelah itu penjahit akan 

mengambil  ukuran pelanggan dan memasukan ukuran tersebut 

kekudalam tab baju, ukuran baju yang terdapat dalam tab ini bisa 

diperlukan semua maka penjahit mengisi semua ukuran yang terdapat 

pada tab ini atau hanya diperlukan beberapa ukuran baju sehingga 

penjahit  hanya mengisikan  beberapa saja, hal ini dapat seperti demikian 

karena disesuaikan dengan model baju yang akan dijahit penjahit. Jika 

ada salah satu atau beberapa ukuran baju yang tidak diperlukan maka 

penjahit akan mengisinya dengan nilai 0. 

 

Gambar 3.3 Form Transaksi Penjahitan Tab Baju 

Setelah penjahit selesai mengisi ukuran baju, kemudian penjahit akan 

megisi setatus penjahitan yaitu menjahitkan/permak, jika pelanggan ingin 

menjahitkan maka setatus penjahitan diidi menjahitkan, jka pelanggan 

ingin mempermak bajunya maka penjahit akan mengisi status penjahitan 

dengan permak, setelah itu penjahit akan mengisikan model,rencana 

tanggal ambil dan jumlah jahitan yang pelanggan inginkan, kotak isian 

keterangan akan penjahit isikan dengan tambahan model misalnya 

ditambah lipatan-lipatan pada bagian lengan, ditambah resleting dst, 

Setelah itu klik tombol simpan 



3.1.2 Tab Celana 

Penjahit akan membuka tab celana seperti terlihat pada gambar 3.4 

jika pelanggan ingin menjahitkan kainnya menjadi celana. Penjahit dapat 

menyimpan ukuran celana lebih dari satu model celana. Untuk menghapus 

/ mengedit ukuran celana yang telah disimpan, terlebih dahulu pilih data 

yang mau di hapus/disimpan kemudian pilih tombol hapus/simpan. 

 

Gambar 3.4 Form Transaksi Penjahitan Tab Celana 

 

3.1.3 Tab Rok 

 

Gambar 3.5 Form Transaksi Penjahitan Tab Rok 



Penjahit akan membuka tab rok seperti terlihat pada gambar 3.4 

jika pelanggan ingin menjahitkan kainnya menjadi rok. Penjahit dapat 

menyimpan ukuran rok lebih dari satu model rok. Untuk menghapus / 

mengedit ukuran rok yang telah disimpan, terlebih dahulu pilih data yang 

mau di hapus/disimpan kemudian pilih tombol hapus/simpan. 

 

3.1.4 Tab Gaun 

 

 

Gambar 3.6 Form Transaksi Penjahitan Tab Gaun 

 

Penjahit akan membuka tab gaun seperti terlihat pada gambar 3.4 

jika pelanggan ingin menjahitkan kainnya menjadi gaun. Penjahit dapat 

menyimpan ukuran gaun lebih dari satu model gaun. Untuk menghapus / 

mengedit ukuran gaun yang telah disimpan, terlebih dahulu pilih data 

yang mau di hapus/disimpan kemudian pilih tombol hapus/simpan. 

 

3.2 Menu Jadwal Pengambilan Jahitan 

Jika kita klik menu jadwal pengambilan jahitan maka akan muncul 

form jadwal pengambilan jahitan yang terdiri dari tab baju, celana, rok 

dan gaun seperti terlihat pada gambar 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10. Pada form 

ini data yang akan ditampilkan adalah semua data jahitan yang belum 

diambil dan sudah selesai maupun yang belum selesai. 



3.2.1 Tab Baju 

Jika kita klik tab baju maka akan nampak seperti gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Form Jadwal Pengambilan Jahitan Tab Baju 

 

3.2.2 Tab Celana 

Jika kita klik tab celana maka akan nampak seperti gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 Form Jadwal Pengambilan Jahitan Tab Celana 

 



3.2.3 Tab Gaun 

Jika kita klik tab rok maka akan nampak seperti gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Form Jadwal Pengambilan Jahitan Tab Rok 

 

3.2.4 Tab Gaun 

Jika kita klik tab gaun maka akan nampak seperti gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Form Jadwal Pengambilan Jahitan Tab Gaun 

 



3.3 Menu Jadwal Menjahit 

Jika kita klik menu jadwal menjahitan maka akan muncul form jadwal 

menjahitan yang terdiri dari tab baju, celana, rok dan gaun seperti terlihat 

pada gambar 3.11, 3.12, 3.13 dan 3.14. Pada form ini data yang akan 

ditampilkan adalah data jahitan yang yang belum diambil dan belum 

diselesaikan. 

3.3.1 Tab Baju 

Jika diklik tab jahitan baju maka akan muncul tampilan seperti 

gambar 3.11 dibawah ini: 

 

Gambar 3.11 Form Jadwal Menjahitan Tab Baju 

 

3.3.2 Tab Celana 

Jika diklik tab jahitan celana maka akan muncul tampilan seperti 

gambar 3.12 dibawah ini: 

 

Gambar 3.12 Form Jadwal Menjahitan Tab Celana 



3.3.3 Tab Rok 

Jika diklik tab jahitan rok maka akan muncul tampilan seperti 

gambar 3.13 dibawah ini: 

 

Gambar 3.13 Form Jadwal Menjahitan Tab Rok 

 

 

3.3.4 Tab Gaun 

Jika diklik tab jahitan gaun maka akan muncul tampilan seperti 

gambar 3.14 dibawah ini: 

 

Gambar 3.14 Form Jadwal Menjahitan Tab Gaun 

 



3.4 Menu Finishing 

Jika di klik menu finishing maka akan muncul menu finishing seperti 

terlihat pada gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Menu Finishing 

 

3.4.1 Menu Baju 

 

Gambar 3.16 Form Finishing Baju 



Jika di klik menu baju maka akan muncul form finishing baju seperti 

terlihat pada gambar 3.16, didalam form ini penjahit dapat mengubah 

status jahitan dari belum selesai menjadi selesai dan memasukan biaya 

jahitan atas baju tersebut. Namun sebelum itu penjahit harus memilih 

dulu salah satu data jahitan kemudian klik tombol tampilkan jahitan, 

maka secara otomatis id ukuran, model, status, jumlah jahitan dan biaya 

jahitan dari data yang kita pilih tadi akan muncul kedalam form. 

Kemudian penjahit dapat menambahkan data tambahan bahan jahit untuk 

baju tersebut, dengan cara pilih data bahan-bahan jahitan kemudian klik 

tombol gunakan bahan, maka secara otomatis id bahan,nama, stoh dan 

harga jual bahan akan muncul kedalam form, penjahit hanya perlu 

memasukkan julah bahan tersebut yang digunakan dalam menyelesaikan 

pakaian yang datanya ditampilkan, kemudian klik tombol simpan. 

Jika kita ingin menghapus bahan tambahan maka pilih data bahan 

tambahan yang akan dihapus pada tabel data bahan tambahan dan klik 

tombol hapus. 

 

3.4.2 Form Finishing Celana 

 

Gambar 3.17 Form Finishing Celana 



Jika di klik menu celana maka akan muncul form finishing celana 

seperti terlihat pada gambar 3.17, didalam form ini penjahit dapat 

mengubah status jahitan dari belum selesai menjadi selesai dan 

memasukan biaya jahitan atas celana tersebut. Namun sebelum itu 

penjahit harus memilih dulu salah satu data jahitan kemudian klik tombol 

tampilkan jahitan, maka secara otomatis id ukuran, model, status, jumlah 

jahitan dan biaya jahitan dari data yang kita pilih tadi akan muncul 

kedalam form. Kemudian penjahit dapat menambahkan data tambahan 

bahan jahit untuk celana tersebut, dengan cara pilih data bahan-bahan 

jahitan kemudian klik tombol gunakan bahan, maka secara otomatis id 

bahan,nama, stoh dan harga jual bahan akan muncul kedalam form, 

penjahit hanya perlu memasukkan julah bahan tersebut yang digunakan 

dalam menyelesaikan pakaian yang datanya ditampilkan, kemudian klik 

tombol simpan. 

Jika kita ingin menghapus bahan tambahan maka pilih data bahan 

tambahan yang akan dihapus pada tabel data bahan tambahan dan klik 

tombol hapus. 

 

3.4.3 Form Finishing Rok 

 
Gambar 3.18 Form Finishing Rok 



Jika di klik menu rok maka akan muncul form finishing rok seperti 

terlihat pada gambar 3.18, didalam form ini penjahit dapat mengubah 

status jahitan dari belum selesai menjadi selesai dan memasukan biaya 

jahitan atas rok tersebut. Namun sebelum itu penjahit harus memilih dulu 

salah satu data jahitan kemudian klik tombol tampilkan jahitan, maka 

secara otomatis id ukuran, model, status, jumlah jahitan dan biaya jahitan 

dari data yang kita pilih tadi akan muncul kedalam form. Kemudian 

penjahit dapat menambahkan data tambahan bahan jahit untuk rok 

tersebut, dengan cara pilih data bahan-bahan jahitan kemudian klik 

tombol gunakan bahan, maka secara otomatis id bahan,nama, stoh dan 

harga jual bahan akan muncul kedalam form, penjahit hanya perlu 

memasukkan julah bahan tersebut yang digunakan dalam menyelesaikan 

pakaian yang datanya ditampilkan, kemudian klik tombol simpan. 

Jika kita ingin menghapus bahan tambahan maka pilih data bahan 

tambahan yang akan dihapus pada tabel data bahan tambahan dan klik 

tombol hapus. 

 

3.4.4 Form Finishing Gaun 

 
Gambar 3.19 Form Finishing Gaun 



Jika di klik menu gaun maka akan muncul form finishing gaun 

seperti terlihat pada gambar 3.19, didalam form ini penjahit dapat 

mengubah status jahitan dari belum selesai menjadi selesai dan 

memasukan biaya jahitan atas gaun tersebut. Namun sebelum itu 

penjahit harus memilih dulu salah satu data jahitan kemudian klik tombol 

tampilkan jahitan, maka secara otomatis id ukuran, model, status, jumlah 

jahitan dan biaya jahitan dari data yang kita pilih tadi akan muncul 

kedalam form. Kemudian penjahit dapat menambahkan data tambahan 

bahan jahit untuk gaun tersebut, dengan cara pilih data bahan-bahan 

jahitan kemudian klik tombol gunakan bahan, maka secara otomatis id 

bahan,nama, stoh dan harga jual bahan akan muncul kedalam form, 

penjahit hanya perlu memasukkan julah bahan tersebut yang digunakan 

dalam menyelesaikan pakaian yang datanya ditampilkan, kemudian klik 

tombol simpan. 

Jika kita ingin menghapus bahan tambahan maka pilih data bahan 

tambahan yang akan dihapus pada tabel data bahan tambahan dan klik 

tombol hapus. 

 

3.5 Menu Data Jahitan Per Pelanggan 

Jika diklik menu data jahitan per pelanggan maka akan muncul form 

data jahitan per pelanggan. Form ini terdiri dari dua tab yaitu data jahitan 

yang belum diambil seperti gambar 3.20 dan tab data jahitan yang sudah 

diambil seperti gambar 3.21. Form ini berfungsi untuk menginformasikan 

data jahitan per pelanggan. Langkah pertama pilih salah satu data 

pelanggan yang ingin ditampilkan data jahitanya di tabel data pelanggan, 

kemudian klik tombol masukan id pelanggan. Maka data-data jahitan atas 

pelanggan tersebut akan ditampilkan dalam tabel-tabel dan tab yang 

bersangkutan. 

3.5.1 Tab Jahitan yang belum diambil 

Jika di klik tab jahitan yang belum diambil maka akan seperti 

gambar 3.20 



 
Gambar 3.20 Form Data jahitan Per Pelanggan Tab Data Jahitan yang Belum Diambil 

 

3.5.2 Tab Jahitan yang Sudah Diambil 

Jika di klik tab jahitan yang belum diambil maka akan seperti 

gambar 3.20 

 

Gambar 3.21 Form Data jahitan Per Pelanggan Tab Data Jahitan yang Sudah Diambil 

 

3.6 Menu Laporan Per Jenis Jahitan 

Jika diklik menu laporan per jenis jahitan maka akan tampil menu 

seperti terlihat pada gambar 3.22 



 
Gambar 3.22 Menu Laporan Per Jenis Jhitan 

 
 

3.6.1 Menu Laporan Per Jenis Jahitan Celana 

Jika diklik menu baju maka akan tampil laporan data jahitan baju 

seperti gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Laporan Data Jahitan Baju 

 

3.6.2 Menu Laporan Per Jenis Jahitan Celana 

Jika diklik menu celana maka akan tampil laporan data jahitan 

celana seperti gambar 3.24. 

 
Gambar 3.24 Laporan Data Ukuran Celana 



3.6.3 Menu Laporan Per Jenis Jahitan Rok 

Jika diklik menu rok maka akan tampil laporan data jahitan rok 

seperti gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Laporan Data Ukuran Rok 

 

3.6.4 Menu Laporan Per Jenis Jahitan Gaun 

Jika diklik menu gaun maka akan tampil laporan data jahitan gaun 

seperti gambar 3.24. 

 

Gambar 3.26 Laporan Data Ukuran Gaun 

 



3.7 Menu Laporan Per Jahitan 

Jika diklik menu laporan per jahitan maka akan Nampak seperti 

gambar 3.27 

 

Gambar 3.27 Menu Laporan Per Jahitan 

 

3.7.1 Menu Laporan Per Jahitan Baju 

Jika di kllik menu laporan perjahitan baju maka akan muncul form 

laporan data ukuran baju/ jahitan seperti gambar 3.28. Form ini figunakan 

untuk memilih data jahitan baju mana yang akan ditampilkan. Langkah 

pertama adalah pilih data baju yang akan ditampilkan pada tabel, 

kemudian klik tombol tampilkan jahitan, setelah itu klik tombol tampilkan 

laporan, maka akan muncul laporan seperti gambar 3.29. 

 
Gambar 3.28 Form Data Ukuran Baju / Jahitan 



 

 

Gambar 3.29 LaporanUkuran Jahitan Baju 

 
 

3.7.2 Menu Laporan Per Jahitan Celana 

Jika di kllik menu laporan perjahitan celana maka akan muncul form 

laporan data ukuran celana/ jahitan seperti gambar 3.30. Form ini 

figunakan untuk memilih data jahitan celana mana yang akan 

ditampilkan. Langkah pertama adalah pilih data celana yang akan 

ditampilkan pada tabel, kemudian klik tombol tampilkan jahitan, setelah 

itu klik tombol tampilkan laporan, maka akan muncul laporan seperti 

gambar 3.31. 

 

Gambar 3.30 Form LaporanUkuran Jahitan Celana / Jahitan 



 

 
Gambar 3.31 LaporanUkuran Jahitan Celana  

 

3.7.3 Menu Laporan Per Jahitan Rok 

Jika di kllik menu laporan perjahitan rok maka akan muncul form 

laporan data ukuran rok/ jahitan seperti gambar 3.32. Form ini figunakan 

untuk memilih data jahitan rok mana yang akan ditampilkan. Langkah 

pertama adalah pilih data rok yang akan ditampilkan pada tabel, 

kemudian klik tombol tampilkan jahitan, setelah itu klik tombol tampilkan 

laporan, maka akan muncul laporan seperti gambar 3.33. 

 

Gambar 3.32 Form LaporanUkuran Jahitan Rok / Jahitan 

 



 

Gambar 3.33 LaporanUkuran Jahitan Celana 

 

3.7.4 Menu Laporan Per Jahitan Gaun 

Jika di kllik menu laporan perjahitan gaun maka akan muncul form 

laporan data ukuran gaun/ jahitan seperti gambar 3.34. Form ini 

figunakan untuk memilih data jahitan gaun mana yang akan ditampilkan. 

Langkah pertama adalah pilih data gaun yang akan ditampilkan pada 

tabel, kemudian klik tombol tampilkan jahitan, setelah itu klik tombol 

tampilkan laporan, maka akan muncul laporan seperti gambar 3.35. 

 

Gambar 3.34 Form LaporanUkuran Jahitaunn Gaun / Jahitan 

 



 

Gambar 3.35 LaporanUkuran Jahitan Gaun  

 

3.8 Menu Pengambilan Jahitan 

Jika di klik menu pengambilan jahitan maka akan muncul form 

pengambilan jahitan seperti gambar 3.36, 3.37, 3.38 dan 3.9 

3.8.1 Tab Transaksi 

Jika di klik tab transaksi maka akan seperti gambar 3.36, tab ini 

berfungsi untuk memasukkan data pelanggan yang ingin mengambil 

jahitan dan tanggal ambil. 

 
Gambar 3.36 Form Pengambilan Jahitan Tab Transaksi  



3.8.2 Tab Jahitan yang akan diambil 

Jika di klik tab jahitan yang akan diambil maka akan seperti gambar 

3.37. Tab ini berfungsai untuk memasukan jahitan yang akan di ambil. 

 

Gambar 3.37 Form Pengambilan Jahitan Tab Jahitan yang Akan Diambil 

3.8.3 Tab Tambahan bahan jahitan 

Jika di klik tab tambahan jahitan maka akan seperti gambar 3.38. Tab 

ini berfungsai untuk memasukan tambahan bahan jahit. 

 

Gambar 3.38 Form Pengambilan Jahitan Tab Tambahan Jahitan 



3.8.4 Tab Pembayaran Jahitan 

Jika di klik tab pembayaran jahitan maka akan seperti gambar 3.39. 

Tab ini berfungsai untuk memberitahukan pelanggan berapa uang yang 

harus dibayarnya dan detail pembayarannya tersemut. Ab ini juga 

berfungsi untuk memasukan jumlah uang yang diberikan pembayar dan 

menghitung kembaliannya 

 

Gambar 3.39 Form Pengambilan Jahitan Tab Pembayaran Jahitan 

4. Menu Aliran Kas 

Jika kita klik menu aliran kas maka akan muncul form menu aliran kas 

seperti terlihat pada gambar 4.1 

 
Gambar 4.1 Menu Aliran Kas 

Form ini terdiri dari beberapa menu yang berhubungan diengan kas 

atau uang yaitu: 



4.1 Menu Pemasukan Uang 

Jika kita klik menu pemasukan uang maka akan muncul form 

pemasukan uang seperti pada gambar 4.2 

 
Gambar 4.2 Form Pemasukan Uang 

Pada saat kita membuka form ini maka id aliran kas dan saldo awal 

akan muncul otomatis, kita hanya perlu memasukan tanggal, keterangan 

dan jumlah uang yang akan kita masukkan, setelah itu klik tombol 

simpan, maka sistem akan menjumlahkan saldo awal tadi dengan jumlah 

uang yang kita masukan dan menyimpanny. 
 

4.2 Menu Pengeluaran Uang 

Jika kita klik menu pengeluaran uang maka akan muncul form 

pengeluaran uang seperti pada gambar 4.2 

 
Gambar 4.2 Form Pengeluaran Uang 



 

Pada saat kita membuka form ini maka id aliran kas dan saldo awal 

akan muncul otomatis, kita hanya perlu memasukan tanggal, keterangan 

dan jumlah uang yang akan kita keluarkan, setelah itu klik tombol 

simpan, maka sistem akan mengurangkan saldo awal tadi dengan jumlah 

uang yang kita masukan dan menyimpanny. 

 

4.3 Menu Laporan Pengeluaran 

Jika kita klik menu laporan pengeluaran maka akan muncul form 

seperti pada gambar 4.3 

 
Gambar 4.3 

 

Dalam form ini kita harus memasukkan dari tanggal sampai tanggal 

berapa laporan yang akan kita cetak ,setelah kita mengisinya kemudian 

klik tombol tampilkan laporan, maka akan muncul laporan pegeluaran 

seperti terlihat pada gambar 4.4 

 
Gambar 4.4 Laporan Pengeluaran Uang 



4.4 Menu Laporan Pemasukan 

Jika kita klik menu laporan pemasukan maka akan muncul form 

seperti pada gambar 4.5 

 
Gambar 4.5 

Dalam form ini kita harus memasukkan dari tanggal sampai tanggal 

berapa laporan yang akan kita tampilkan, setelah kita mengisinya 

kemudian klik tombol tampilkan laporan, maka akan muncul laporan 

pemasukan seperti terlihat pada gambar 4.6 

 
Gambar 4.6 Laporan Pengeluaran Uang 

 

 

4.5 Menu Keluar Masuk 

Jika kita klik menu laporan keluar masuk maka akan muncul form 

seperti pada gambar 4.7 

 
Gambar 4.7 

 



 

Dalam form ini kita harus memasukkan dari tanggal sampai tanggal 

berapa laporan yang akan kita tampilkan, setelah kita mengisinya 

kemudian klik tombol tampilkan laporan, maka akan muncul laporan 

pemasukan seperti terlihat pada gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Laporan Pengeluaran & Pemasukan Uang 

 

 

 


