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1) Form Login 

Pada sistem terdapat ini 2 macam user/pengguna yang dapat melakukan 

login, diantaranya adalah user admin dan user owner.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.2 

 

    

 

 

 

 

Gambar 4.2 Form Login 

Gambar 4.3 merupakan potongan kode program login dimana saat 

memasukan username dan password harus dengan benar, selanjutnya di cek 

apakah username dan password yang dimasukkan benar atau salah yang tersedia 

didalam database, sedangkan jika salah menginput username dan password maka 

akan gagal login.Untuk menyimpan data login setelah berhasil digunakan 

variable global yang bernama $_SESSION dimana data akan disimpan dan isi 

dari variable tersebut akan digunakan untuk pembatasan hak akses didalam 

sistem ini. 

 

 



2) Form Input Barang 

Pada form input barang berfungsi untuk menginput data barang berupa 

nama barang, kategori, merk, ukuran, warna, dan harga. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar  4.4 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Form Input Barang 

3) Form Input Supplier 

Pada form input supplier berfungsi untuk menginput data supplier berupa 

nama, alamat, no.telepon. Dapat dilihat pada gambar 4.5 

 

    

 

 

 

Gambar 4.5  Form Input Supplier 

4) Form Input Pembelian 

Pada form pembelian berfungsi untuk menginputkan transaksi pembelian. 

Dapat di lihat pada gambar 4.6 



 

             

 

 

 

Gambar 4.6 Form Input Pembelian 

5) Detail Pembelian Barang 

Gambar 4.7 dibawah ini merupakan tampilan yang digunakan untuk 

menginputkan detail pembelian barang. 

 

   

 

 

 

 

Gambar 4.7 Detail Pembelian 

6) Form Input Retur Beli 

Pada form input retur pembelian untuk menginputkan data retur 

pembelian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Form Input Retur Beli 

7) Form Input Penjualan 

Pada form dibawah ini berfungsi untuk menginputkan data transaksi 

penjualan. Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Form Input Penjualan 

8) Form Detail Penjualan 

Gambar 4.10 dibawah ini merupakan hasil tampilan dari gambar 

sebelumnya setelah menyimpan data maka akan muncul tampilan yang 



digunakan untuk menginputkan detail penjualan berupa kode barang yang secara 

otomatis akan muncul informasi barang dari kode tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Form Detail Penjualan 

4.2 Pembahasan Sistem 

Pembahasan sistem merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menginplementasikan hasil dari desain sistem yang telah dibuat. Pada hasil uji 

coba sistem yang sebelumnya telah dilakukan. 

 

4.2.1 Tampilan Daftar Barang 

Tampilan daftar barang diperoleh dari hasil menginputkan data barang 

berupa kode,nama barang,merek,kategori,ukuran,warna dan lain sebagainya. 

Informasi daftar barang ini juga dapat di edit dan di hapus oleh petugas. Untuk 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar  4.11 
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Gambar 4.11 Tampilan Daftar Barang 

Gambar 4.12 Merupakan potongan kode program untuk menampilkan 

daftar barang,dimana pada kode program tersebut terdapat script program yang 

berfungsi untuk memanggil data barang dari tabel barang. 

4.2.2 Tampilan Daftar Supplier 

Pada gambar 4.13 ini merupakan tampilan daftar supplier yang 

menampilkan nama supplier, alamat, no telepon, informasi daftar barang ini juga 

dapat di edit dan dihapus oleh petugas. 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Daftar Supplier 

Pada gambar 4.14 merupakan potongan kode program untuk 

menampilkan daftar supplier dimana pada kode [rogram tersebut terdapat script 

program yang berfungsi untuk memanggil data supplier dari tabel supplier. 

4.2.3 Tampilan Transaksi Pembelian 

Pada gambar 4.15 ini merupakan tampilan transaksi pembelian yang 

menampilkan kode, nama barang, harga, dan jumlah. 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Transaksi Pembelian 

Pada gambar 4.16 merupakan potongan kode program untuk 

menampilkan transaksi pembelian. Pada kode program tersebut terdapat script 

program yang berfungsi untuk memanggil semua field yang ada pada tabel 

detal_barang yang di joinkan dengan tabel barang. 

4.2.4 Tampilan Retur Beli 

Pada gambar di bawah ini merupakan tampilan retur pembelian. 

 

   

 

 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan Retur Beli 

 

 



4.2.5 Laporan Pembelian Perperiode 

Merupakan form laporan pembelian barang yang berisi tanggal 

pembelian, supplier, petugas dan jumlah. Gambar di bawah ini merupakan 

tampilan laporan pembelian. 

 

     Gambar 4.19  Laporan Pembelian Perperiode 

4.2.6 Laporan Penjualan Perperiode 

Merupakan form laporan penjualan barang yang berisi tanggal pembelian, 

petugas dan jumlah penjualan. Gambar di bawah ini merupakan tampilan laporan 

penjualan.



 

 

             Gambar 4.20 Laporan Penjualan Perperiode 


