
 Cara menjalankan aplikasi 

 Didalam menu utama terdapat 6 menu utama yaitu menu user, 

menu persediaan item, menu penjualan, menu SAW, menu 

laporan, dan menu bantuan. 

 Jika memilih menu User, maka akan muncul 2 pilihan yaitu 

pilihan daftar user dan pilihan logout, 

Daftar user : digunakan untuk menambah user baru, jika ingin 

mendaftar kan user baru maka cukup pilih tambah user 

kemudian isi data profil pribadi secara lengkap yaitu dengan 

mengisi kode_user, nama, jabatan, alamat, No.hp, username, 

dan password kemudian akan tersimpan ditabel user dan 

tersimpan di database. 

Logout : digunakan untuk keluar dari sistem. 

 Jika memilih menu persediaan item, maka akan keluar 

tampilan semua  stok persediaan item, sedangkan jika kita 

ingin menginputkan stok item yang baru maka cukup 

menginputkan data pada form persediaan item dan data 

tersebut akan tersimpan kedalam tabel persediaan item dan 

tersimpan ke database. 



 Jika memilih menu penjualan, maka akan keluar tampilan tabel 

penjualan dimana tabel  penjualan ini akan berfungsi untuk 

menampilkan semua item yang sudah terjual, untuk melihat 

jumlah item yang sudah terjual dapat dilihat sesuai periode 

harian, bulanan atau tahunan, untuk melihat sesuai periode 

kita dapat memilih dari salah satu periode kemudian pilih 

button tampilkan , maka data item yang sudah terjual akan 

ditampilkan pada tabel penjualan, sedangkan total merupakan 

total dari penjualan dari salah satu periode yang sudah dipilih. 

Kemudian button transaksi baru digunakan untuk  

menginputkan item yang akan dibeli oleh pembeli, disini 

merupakan tugas dari pegawai untuk menginputkan semua 

transaksi penjualan item, jika item yang akan dibeli sudah 

diinputkan dan tersimpan, maka data transaksi baru tersebut 

akan ditampilkan kedalam tabel penjualan, dan stok item pada 

persediaan akan berkurang sesuai item yang sudah laku 

terjual. 

 Jika memilih menu SAW, maka akan menampilkan 2 tabel, 

dimana tabel pertama merupakan tabel data item yang akan 

dihitung dengan menggunakan metode SAW, dan tabel kedua 



merupana tabel dari hasil perhitungan SAW. Hasil perhitungan 

SAW ini diperoleh dari semua data transaksi yang sudah terjual 

dengan melakukan perhitungan menggunakan metode SAW, 

dimana dari perhitungan SAW ini akan diperoleh stok item 

untuk bulan berikutnya. 

 Jika kita memilih menu laporan, maka akan ditampilkan 3 

pilihan yaitu laporan persediaan, laporan penjualan dan 

laporan transaksi. 

o  Laporan persediaan akan menampilkan laporan 

mengenai semua item persediaan. 

o Laporan penjualan akan menampilkan semua penjualan 

yang ditampilkan sesuai periode harian, bulanan atau 

tahunan, sesuai dengan apa yang dipilih, misalnya jika 

saya ingin laporan penjualan pada bulan agustus, maka 

laopran penjualan yang akan ditampilkan semua 

penjualan pada bulan agustus. 

o Laporan transaksi akan menampilkan semua detail dari 

setiap transaksi. 

o Untuk menyimpan laporan, jangan lupa untuk 

menyimpan filenya dengan format .pdf . 



 Jika kita memilih menu bantuan, maka yang akan ditampilkan 

yaitu informasi bantuan bagaimana menggunakan aplikasi ini. 

 Selesai 

 


