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Cara Menjalankan Program
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Cara Menjalankan Program di WEB (SERVER)

1. Pada web buka www.setyabudi.xyz/toko

2. Kemudian login sesuai user, sebagai pemilik username password = admin

admin

3. Setelah login dan masuk, pada halaman home terdapat inputan data pembelia,

kita masukkan inputan pembelian detail barang terlebih dahulu pada kolom

pilih barang, dengan mengklik pada tombol search barang, maka akan muncul

barang
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4. Lalu kita pilih atau kita cari barang yang akan kita masukkan sebagai pembelian

detail barang (diklik barang nya), maka pada info barang akan muncul

informasi stok barang, serta kita bisa memasukkan jumlah, harga dan experied

barang yang akan dimasukkan sebagai detail barang masuk tersebut.
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5. Selanjutnya apabila sudah di masukkan jumlah, harga beli dan expired nya kita

klik tombol tambah untuk memasukkan ke dalam detail pembelian, maka pada

daftar barang (kolom dikanan info barang) akan menambahkan data barang

tersebut

6. Kemudian kita lakukan pembelian lagi apabila masih ada barang yang akan

dimasukkan cara nya sama seperti langkah sebelumnya, misalkan kita lakukan

pembelian ini

7. Setelah itu pada bagian atas kita masukkan no faktur, tanggal masuk barang,

dan supplier untuk melakukan pembelian, yang artinya kita melakukan

pembelian 4 barang diatas dengan nomor faktur tersebut, dan klik simpan untuk

menyimpan pembelian, apabila berhasil maka akan muncul pemberitahuan

berhasil
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8. Selanjutnya kita lihat data barang yang sudah dibeli tersebut pada tab

pembelian – data pembelian, kita klik cari maka akan muncul data pembelian

yang dilakukan sesuai tanggal

9. Lalu untuk melakukan pengeluaran barang kita masuk ke tab pengeluaran –

pengeluaran, dan di klik pada cari, maka akan muncul data barang yang dapat

dikeluarkan
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10. Untuk melakukan pengeluaran barang kita pilih barang yang akan di keluarkan

misal nya aspilet kita klik. Maka akan mucnl data info barang dan ambil stok

nya. Kita lihat stok barang nya apabila angka jumlah dan keluar sama maka

stok barang tanggal tersebut sudah keluar, maka akan dikeluarkan dari tanggal

lain. Misalka kita keluarkan 30, maka akan diambil data nya menggunakan

metode fifo.
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11. Untuk proses pengembalian barang sama dengan ambil barang hanya dibalik

saja.

12. Lalu apabila sebagai pemilik dapat melihat laporan mutasi barang dan kartu

persediaan barang pada tab laporan – mutasi / kartu persediaan

Cara Menjalankan Program di ANDROID (CLIENT)

1. Buka aplikasi melalui android, maka akan muncul halaman login, kita

masukkan login sebagai admin, username password admin admin
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2. Kemudian apabila berhasil login, akan masuk ke halaman awal, dimana

terdapat 3 menu yaitu pembelian, pengeluaran dan exit. Pembelian akan masuk

ke halaman pembelian barang, pengeluaran akan masuk ke halaman

pengeluaran barang, dan exit akan keluar dari aplikasi.

3. Kita pilih ke halaman pembelian, tampilan halaman utama akan muncul,dimana

terdapat beberapa inputan yang harus diisi. Pertama kita klik tombol scan untuk

mendapatkan kode barang, setelah diklik akan muncul pada kamera garis merah

untuk melakukan scan, kita scan barang yang akan dimasukkan
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4. Lalu apabila kode barang sudah masuk (otomatis dari scan qr-code), kita

inputkan jumlah masuk, harga beli, dan tanggal expired. Untuk tanggal expired,

kita buka pada tombol tanggal maka akan muncul pop up tanggal, kita pilih

tanggal expirednya

5. Apabila sudah, kita klik tombol input untuk memasukkan barang sebagai detail

pembelian barang. Apabila sudah masuk maka akan muncul pop up inputan

berhasil. Untuk mengetahui kita sudah melakukan pembelian barang kita bisa

cek dengan meng-klik tombol cek beli. Hal ini juga digunakan untuk

memasukkan no faktur, karena no faktur hanya bisa diinputkan ketika detail

barang / barang pembelian sudah diinputkan.
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6. Apabila sudah ada barang yang dibeli dengan mengecek pada tombol cek beli,

maka kita baru bisa memasukkan no faktur dengan men-klik masukkan no

faktur

7. Kita inputkan no faktur, supplier nya, dan tanggal masuk untuk kemudian

diinputkan sebagai pembelian kita klik tombol next. Apabila berhasil, maka

akan kembali ke halaman utama
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8. Selanjutnya kita pilih menu pengeluaran, kita akan masuk ke halaman

pengeluaran

9. Sama proses nya dengan pembelian ketika kita akan melakukan pengeluaran,

pertama kita akan klik button scan barang untuk melakukan scan pada barang

yang akan dikeluarkan, maka kode barang akan terisi (otomatis)

10. Lalu pada pengeluaran kita lakukan pengecekan stok dengan mengklik cek

stok untuk mengetahui sisa stok barang, apabila masih atau ada kita dapat
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melakukan pengeluaran barang apabila 0 atau tidak ada stok maka kita tidak

bisa melakukan pengeluaran stok barang

11. Kemudian kita masukkan jumlah keluar yang secara default adalah 1, dan

tanggal keluar dengan meng-klik tanggal

12. Apabila sudah kita klik input untuk melakukan pengeluaran barang, dan apabila

inputan berhasil akan kembali ke halaman utama


