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1. Cara menjalankan program

Untuk dapat membuka aplikasi pada Sistem Pengolahan Data pembelian dan penjualan ikan pada UD.layur sakti Berbasis Multiuser dengan menginstal program aplikasi tersebut atau langsung menyalin program yang sudah siap untuk dijalankan. Setelah menginstal aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut sudah siap untuk dijalankan. Untuk menjalankan aplikasi ini, langkah pertama adalah masuk ke sistem operasi Windows XP. Setelah masuk ke dalam sistem operasi Windows XP, program dapat langsung dijalankan dengan via start, kemudian aktifkan start XAMPP. Tampilan menu utama dari program ini adalah Gambar 4.1 :
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Gambar 4.1. Menu Utama
	Dari Menu Utama diatas terdapat menu-menu pilihan antara lain sebagai data masukan (input), data proses (process), dan laporan (report) sebagai keluaran (output) data yaitu hasil dari pengolahan data yang berupa informasi. Dalam menu utama ini juga ada 9 menu yang menghubungkan ke halaman yang bersangkutan. 
Setelah masuk ke dalam aplikasi, kita login dahulu dengan memasukkan user name dan password dimana kita sebagai admin,  barulah dapat menjalankan program aplikasi tersebut. Tampilan form pada menu login  pada Gambar 4.2 :
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				Gambar 4.2 Menu Login
2. Masukan Data (Input)
	Untuk masukan data pada Sistem Pengolahan Data Pembelian dan penjualan ikan pada UD.Layur sakti Berbasis Multiuser adalah terlebih dahulu mengklik Menu. Menu-menu tersebut adalah :
2.1. Menu Pendataan jenis ikan
	Untuk memasukkan data jenis ikan maka dengan memilih menu Data jenis yang tampilan formnya adalah pada gambar 4.3 :
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Gambar 4.3. Tampilan Masukan Data jenis ikan
Saat form ini ditampilkan, kita dapat mengisikan jenis ikan , yaitu jenis-jenis ikan yang diperjual belikan di UD.Layur sakti. Dalam form tersebut terdapat tombol submit, diman atombol itu berfungsi untuk  menyimpan data yang telh kita masukkan.

2.2 Menu Penginputan data ikan
	Untuk memasukkan data ikan maka dengan memilih menu Data  ikan  yang tampilan formnya pada gambar 4.4: 
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Gambar 4.4. Tampilan Masukan Data ikan
Saat form ini ditampilkan, kode iakn akan secara otomatis dibuat sesuai urutan dari data iksn yang sudah ada pada tabel ikan. Selanjutnya mengisikan jenis ikan, nama harga beli, harga jual,stok dan gambar ikan tersebut. Berikut fungsi dari beberapa tombol yang ada di form data barang adalah sebagai berikut :
	Tombol Submit, berfungsi untuk menyimpan data baru yang tadinya kita inputkan.
	Tombol reset berfungsi untuk membtalkan pengisian data ikan



3 .Menu Pendataan Pelanggan
	Untuk memasukkan data pelanggan maka dengan memilih menu Daftar Pelanggan yang tampilan formnya pada Gambar 4.5 :
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Gambar 4.5. Tampilan Masukan Data Pelanggan
Saat form ini ditampilkan, kode pelanggan akan secara otomatis dibuat sesuai  urutan dari data pelanggan yang sudah ada pada tabel pelanggan, tetapi sebelumnya terlebih dahulu harus mengaktifkan tombol dafatr pelanggan baru. Selanjutnya mengisikan username,password,nama pelanggan, alamat, telepon. Berikut fungsi dari beberapa tombol yang ada di form data pelanggan adalah sebagai berikut :
	Tombol daftar, berfungsi untuk mengaktifkan panel diatas dan untuk menambah data pelanggan
	Tombol Hapus, berfungsi untuk menghapus data pelanggan.
	Tombol batal daftar berfungsi untuk membatalkan pendaftaran data pelanggan.


4. Menu Masukan Data Pembelian

	
Untuk memasukkan data transaksi pembelian maka dengan memilih menu Transaksi pembelian. Berikut tampilan untuk pendataan transaksi pembelian yang tampilan formnya pada gambar 4.6 :
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Gambar 4.6. Tampilan Masukan Data Pembelian
Kita dapat mengisikan pilihan supplier lalu kita isikan kode ikan,harga belinya serta jumlah beli dan tanggal transaksi pembeliannnya. Berikut fungsi dari beberapa tombol yang ada di form trasaksi pemesanan adalah sebagai berikut : 
1. Tombol Submit, berfungsi untuk menyimpan data pembelian yang datanya tersimpan di tabel beli
2.   Tombol reset berfungsi untuk keluar dari form masukan data  pembelian


5. Menu Masukan Data Penjualan 
	Untuk mencatat data transaksi penjualan dapat dilakukan dengan memilih menu Transaksi | Penjualan. Berikut contoh tampilan untuk pendataan transaksi penjualan pada gambar 4.7 :
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Gambar 4.7. Tampilan Masukan Data Penjualan
Selanjutnya pilih pelanggan jika Kemudian isikan kode ikan kemudian isikan harga jual dan jumlah jualnya serta tanggal transaksi. Secara otomatis data barang yang terpilih akan masuk dalam kotak grid penjualan. Jika ada penjualan barang yang lain dalam satu nota lakukan cara pemasukan barangnya dengan cara yang sama, secara otomatis juga semua data transaksi akan dikalkulasikan total penjualannya. Setelah pengisian barang selesai  selanjutnya lakukan penyimpanan melalui tombol submit. 
6. Laporan (Report)
Agar dapat menilai tingkat kemajuan dari segala macam aktifitas di UD.Layur sakti diperlukannya sebuah laporan yang dibutuhkan oleh pihak pemilik ataupun admin sebagai informasi hasil pengolahan data. Dengan demikian laporan ini akan menghasilkan maksud dan tujuan semaksimal mungkin. Menu laporan dengan tampilan formnya pada          Gambar 4.8:
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       		          Gambar 4.8.  Tampilan Menu Laporan



