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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Tampilan Halaman Login 

Dalam sistem ini gerbang utama seorang user dalam menggunakan sistem adalah 

halaman login dimana user diminta memasukan username dan passsword sebagai 

autentifikasi. Secara umum ada dua jenis user yakni Super Admin dan Admin. 

Superadmin memiliki fasilitas untuk mengolah data admin, data barang, data supplier, 

data kategori data transaksi barang keluar. Sedangkan admin memiliki fasilitas 

untuk mengolah data barang, data supplier, data kategori, data   transaksi barang 

keluar. 

 

Gambar 3.9 Halaman Login 
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 4.1.2 Tampilan Super Admin 

Setalah masuk dan terautenfikasi user akan diarahkan sesuai level user. 

Halaman akan langsung menuju halaman utama yang berisi tampilan icon 

stok barang dan transaksi. Dibagian pojok kanan atas terdapat dropdown logout. 

Dibagian samping kiri terdapat menu navigasi menu utama, daftar admin, stok 

barang, kategori barang, daftar supplier, transaksi. 

 

Gambar 3.10 Dashboard Super Admin 

4.1.3 Dashboard Admin 

Sama halnya dengan tampilan Super admin, yang berbeda pada tampilan 

adalah tanpa adanya navigasi menu daftar admin disamping kiri tampilan. 

 

Gambar 3.11 Dashboard Admin 
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4.1.4 Tampilan Daftar Admin 

Tampilan Daftar Admin ini data yang sudah tercatat akan ditampilkan 

dalam bentuk tabel . untuk melakukan penambahan admin dapat 

dilakukan dengan tombol navigasi tambah admin. Untuk melakukan 

pengolahan edit data dan delete data ada pada kolom tabel aksi. 

 

Gambar 3.12 Tampilan Daftar Admin 

4.1.5 Tambah Admin 

Tambah Data admin masuk otomatis akan mengarahkan user ke form isian 

data admin yang akan ditambahkan. Didalam form tersebut berisi isian 

yang harus di isi seperti, nama admin, alamat admin, telepon admin, 

username admin, password admin. 

 

Gambar 3.13 Tambah Admin 
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4.1.6 Edit Admin 

Edit data admin masuk otomatis akan mengarahkan user ke form edit data 

admin yang telah dipilih. Didalam form akan muncul yang bias diedit, nama 

admin, alamat, telepon admin. 

 

Gambar 3.14 Edit Admin 

4.1.7 Halaman Stok Barang 

Navigasi Stok Barang adalah fasilitas yang diberikan untuk melihat stok 

barang yang tersedia. Pada navigasi ini Super Admin dapat melakukan 

tambah barang, edit barang, hapus barang. Sedangkan admin hanya dapat 

melihat daftar barang dan tambah barang. 

 

Gambar 3.15 Tampilan Stok Barang 
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4.1.8 Halaman Tambah Barang 

Tambah Barang akan mengarahkan user ke form isian data barang yang 

akan ditambahkan. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di isi 

seperti, kode barang, nama barang, kategori barang, nama supplier, dan stok 

barang. 

 

Gambar 3.16 Tambah Barang 

4.1.9 Halaman Edit Barang 

Edit Barang akan mengarahkan user ke form isian data barang yang akan 

diedit. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di isi seperti, nama 

barang, kategori barang, nama supplier, dan stok barang. 

 

Gambar 3.17 Edit Barang 
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4.1.10 Halaman Kategori 

Navigasi Kategori adalah fasilitas yang diberikan untuk melihat daftar 

kategori yang tersedia. Pada menu ini Super Admin dapat melakukan 

tambah kategori, edit kategori, hapus. Sedangkan admin hanya bisa meliha 

data kategori dan tambah kategori Tanpilan supplier adalah data yang 

sudah tercatat akan ditampilkan dalam bentuk tabel. 

 

Gambar 3.18 Tampilan Kategori 

4.1.11 Tambah Kategori 

Tambah Kategori akan mengarahkan user ke form isian data kategori yang 

akan ditambahkan. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di isi 

seperti,kode kategori, nama kategori. 

 

Gambar 3.19 Tambah Kategori 
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4.1.12 Edit Kategori 

Edit Kategori akan mengarahkan user ke form isian edit kategori yang 

dipilih. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di isi seperti,kode 

kategori, nama kategori. 

 

Gambar 3.20 Edit Kategori 

4.1.13 Tampilan Supplier 

Navigasi Supplier adalah fasilitas yang diberikan untuk melihat supplier 

yang tersedia. Pada navigasi ini Super Admin dapat melakukan tambah 

supplier, edit supplier, hapus. Sedangkan Admin hanya dapat melihat data 

supplier dan tambah supplier. Tanpilan supplier adalah data yang sudah 

tercatat akan ditampilkan dalam bentuk tabel. 
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Gambar 3.21 Tampilan Supplier 

4.1.14 Tambah Supplier 

Tambah Supplier akan mengarahkan user ke form isian data supplier yang 

akan ditambahkan. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di isi 

seperti,kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan telepon supplier. 

 

Gambar 3.22 Tambah Supplier 

4.1.15 Edit Supplier 

Edit Supplier akan mengarahkan user ke form isian data supplier yang 

akan diedit. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di isi 

seperti,kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan telepon supplier. 
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Gambar 3.23 Edit Supplier 

4.1.16 Tampilan Transaksi 

Navigasi Transaksi adalah fasilitas yang diberikan untuk melakukan 

transaksi barang keluar. Pada navigasi ini Super Admin dapat melakukan 

lihat daftar transaksi, tambah transaksi, dan hapus transaksi. Sedangkan 

Admin hanya dapat melihat daftar transaksi dan tambah transaksi. 

 

Gambar 3.24 Tampilan Transaksi 

4.1.17 Lakukan Transaksi 

Lakukan transaksi ini akan mengarahkan user ke form isian data transaksi 

yang akan ditambahkan. Didalam form tersebut berisi isian yang harus di 

isi seperti, kode barang/nama barang, dan stok barang yang diambil. 
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Gambar 3.25 Lakukan Transaksi 

 

4.2 Pembahasan 

Sistem Informasi CV. Cahaya Anugrah Plastik adalah sebuah sistem berbasis web yang di rancang 

khusus untuk CV. Cahaya Anugrah Plastik dengan harapan dapat membantu proses berjalannya 

alur bisnis agar lebih efektif dan efisien. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, penulis 

yakin bahwa bisnis yang berjalan akan lebih cepat berkembang.  
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