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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Implementasi Sistem 

Implementasi adalah penerapan cara kerja sistem berdasarkan hasil analisa dan 

juga perancangan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam suatu bahasa 

pemrograman tertentu. Tahap ini merupakan tahap dimana aplikasi siap untuk 

dioperasikan. Adapun hasil implementasi sistem pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menu Utama  

Menu utama yang terdapat pada aplikasi sistem informasi pengolahan laporan 

keuangan  ini menampilkan sub menu yaitu beranda, produk, pendaftaran, masuk 

seperti pada gambar 4.1 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.1 Menu Utama 

 
b. Menu Login Admin 

Menu login admin yang terdapat pada aplikasi sistem informasi pengolahan 

laporan keuangan  ini menampilkan login untuk admin masuk ke menu admin 

dimana admin harus menginputkan username dan password kemudian menekan 

tombol login. Sistem akan menvalidasi username dan password jika benar maka 
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sistem akan menampilkan menu admin, tetapi jika username atau password salah 

sistem akan menampilkan pesan username dan password salah dan untuk 

pelanggan yang sudah daftar dapat mengakses halaman ini. Menu login admin  

dapat dilihat seperti pada gambar 4.2 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.2 Menu Login Admin/Pelanggan 

 
c.  Menu Admin 

Pada menu admin ini bersikan tentang informasi menu menu lain terlihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.3 Beranda Menu Admin 
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d.  Menu Data Produk 

Menu Data Produk berupa data produk yang diajukan sistem kepada admin. 

Admin dapat menambahkan menu pada halaman tambah produk dan dapat 

mengubah atau menghapus menu produk. Menu data produk dapat dilihat seperti 

gambar 4.4 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.4 Tambah Produk 

Setelah admin menambahkan menu pada halaman produk dan disimpan maka 

akan tampil seperti gambar berikut ini 4.5. 

 

 
Gambar 4.5 Menu Produk  
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e . Menu Data Bahan Baku 

Menu data bahan baku berupa data barang yang sudah dibeli untuk menambah 

stok bahan yang diajukan sistem admin. Tampilan ini akan muncul jika button 

hijau diujung kanan tambah data di klik untuk menambahkan bahan baku yang 

baru saja dibeli. 

 

 
Gambar 4.6 Tambah Data Bahan Baku 

Setelah admin menambahkan bahan baku pada halaman ini dan disimpan maka 

akan tampil seperti gambar berikut ini 4.7.  

 

 
Gambar 4.7 Data Bahan Baku 
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f. Menu Data Cabang 

Menu data cabang adalah menu yang menampilkan form untuk pengguna  admin 

menginputkan data cabang, seperti pada gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.8 Menu Data Cabang 

 
Admin dapat menambahkan data cabang baru jika ada penambahan cabang 

usaha tersebut. Dengan cara klik button hijau diujung kanan tambah data dan 

menginput sesuai dengan data tersebut maka akan tampil seperti gambar berikut 

ini. 

 
Gambar 4.9 Tambah Data Cabang 
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g. Menu Data Petugas 

Menu data petugas adalah menu yang menampilkan form untuk pengguna  

admin menginputkan data petugas atau kasir di setiap cabang, seperti pada 

gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Data Petugas 

 
Admin dapat menambahkan atau mengubah data petugas baru jika ada 

perubahan. Dengan cara klik button hijau diujung kanan tambah data dan 

menginput sesuai dengan data tersebut maka akan tampil seperti gambar berikut 

ini. 

 

 
Gambar 4.11 Tambah Data Petugas 
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h. Menu Data Pelanggan 

Menu data pelanggan adalah menu form untuk admin yang menampilkan siapa 

saja yang sudah melakukan pendaftaran untuk melakukan pemesanan, seperti 

pada gambar 4.12. 

 

 
Gambar 4.12 Data Pelanggan 

 

i. Menu Data Pemesanan 

Menu data pemesanan adalah menu form untuk admin yang menampilkan 

pelanggan saja yang sudah melakukan pemesanan, seperti pada gambar 4.13. 

 

 
Gambar 4.13 Data Pemesanan 



58 

j. Menu Data Pembelian 

Menu data pembelian adalah menu yang menampilkan form untuk pengguna  

admin melihat data pembelian, seperti pada gambar 4.14. 

 

 
Gambar 4.14 Menu Data Pembelian 

k. Menu Data Pembayaran 

Menu data pembayaran adalah menu yang menampilkan form untuk pengguna  

admin melihat pesanan yang sudah melakukan pembayaran secara transfer 

dengan melampirkan bukti transfer seperti pada gambar 4.15. 

 

 
Gambar 4.15 Menu Data Pembayaran 
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l. Menu Data Pengguna 

Menu data pengguna adalah menu yang form menampilkan pengguna yang 

terdaftar atau login pada system ini, seperti pada gambar berikut ini 4.16. 

 

 

Gambar 4.16 Data Pengguna 

m. Menu Laporan  

Menu Laporan yang terdapat pada aplikasi sistem informasi pengolahan laporan 

keuangan  ini menampilkan hasil pelaporan yang ada 4 bagian yaitu laporan 

penjualan, laporan pembelian, laporan keuangan, dan laporan stok. 

1. Laporan Penjualan 

Laporan penjualan yang menampilkan hasil pelaporan penjualan seluruh cabang 

dan dapat dicetak berdasarkan waktu yang sudah ditetepkan seperti gambar 

berikut ini 4.17. 

 

 
Gambar 4.17 Laporan Penjualan 
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2. Laporan Pembelian 

Laporan pembelian yang menampilkan hasil pelaporan pembelian seluruh 

cabang dan dapat dicetak berdasarkan waktu yang sudah ditetepkan seperti 

gambar berikut ini 4.18. 

 
Gambar 4.18 Laporan Pembelian 

 
3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah inti dari pembahasan skripsi yang dibuat untuk 

mengetahui laba rugi yang diperoleh per harinya yang menampilkan hasil 

pelaporan keuangan tabel kas masuk dan table kas keluar seluruh cabang dan 

dapat dicetak berdasarkan waktu yang sudah ditetepkan seperti gambar berikut 

ini 4.19. 

 
Gambar 4.19 Laporan Keuangan 
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4. Laporan Stok 

Laporan stok yang menampilkan hasil dari proses pelaporan pembelian bahan 

baku seluruh cabang dan dapat dicetak berdasarkan waktu yang sudah ditetepkan 

seperti gambar berikut ini 4.20. 

 

 
Gambar 4.20 Laporan Stok 

 
n. Menu Login Pelanggan 

Menu login pelanggan yang terdapat pada aplikasi sistem informasi ini 

menampilkan produk. Produk ini dapat dipesan jika calon pelanggan melakukan 

pendaftaran yang mengisi form biodata diri. Pada menu pendaftaran dapat 

diakses khusus pengguna baru seperti gambar 4.21.  

 

 
Gambar 4.21 Pendaftaran 
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Setelah melakukan pendaftaran pelanggan akan masuk ke menu login dengan 

menginput username dan password. Sistem akan menvalidasi username dan 

password jika benar maka sistem akan menampilkan menu produk, tetapi jika 

username atau password salah sistem akan menampilkan pesan username dan 

password salah. 

 
o.  Menu Produk 

Menu produk yang menampilkan produk yang tersedia akan dipesan oleh 

pelanggan, seperti gambar berikut ini 4.22. 

 

Gambar 4.22 Menu Produk 

 
p. Menu Keranjang Belanja 

Menu keranjang belanja yang menampilkan ulasan pesanan dengan menekan 

tombol selesai untuk melakukan proses pembayaran. Seperti gambar berikut ini 

4.23. 

 
Gambar 4.23 Keranjang Belanja 
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Setelah melakukan pembayaran, pelanggan melakukan pengiriman bukti 

pembayaran atau transfer. Selanjutnya pelanggan menunggu pesanan sampai 

ditempat tujuan seperti gambar berikut ini 4.24. 

 

 
Gambar 4.24 Riwayat Pemesanan 
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