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BAB V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

5.1 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi meliputi lingkungan perangkat keras (Hardware) 

dan lingkungan perangkat lunak (Software). 

 

5.1.1 Lingkungan Perangkat Keras (Hardware) 

Spesifikasi hardware untuk yang diperlukan pada saat implementasi 

minimal adalah :  

a. Processor dengan kecepatan ±800 MHz, dianjurkan menggunakan processor 

intel Pentium IV ke atas. 

b. Space kosong pada hardisk minimal 5 GB (rekomendasi lebih dari 10 GB) 

c. Monitor standar (14 inch) 

d. RAM 512 MB (rekomendasi lebih dari 1 GB) 

e. Mouse 

f. Keyboard 

g. Printer  

 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak (Software)  

Spesifikasi software untuk membangun sistem ini adalah : 

a. Sistem Operasi               : Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows   

Vista 

b. Software Database : PHPMyAdmin 

c. Web Server  : XAMPP 

d. Text Editor  : Adobe Dreamweaver CS 5 

e. Bahasa Pemrograman : PHP Script 

f. Image Editor  : Adobe Photoshop CS 4, Corel Draw X4 

g. Browser   : Google Chrome, Mozilla Firefox,dll 

 

5.2 Implementasi Antar Muka 

Hasil implementasi antar muka dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Halaman Utama untuk Administrator  

Tampilan ini akan muncul saat kita pertama kali memanggil alamat 

http://localhost/skripsiroti. Halaman ini menampilkan halaman login agar 

pengguna dapat masuk dan dapat mengakses layanan-layanan yang terdapat 

dalam sistem. 

 

 

Gambar 5.1 Halaman Utama untuk Login  

 

Keterangan : 

a. Input username 

b. Input password 

 

  Gambar 5.1 merupakan tampilan halaman untuk login awal, petugas 

inventori atau administrator diharuskan login terlebih dahulu untuk masuk ke 

dalam sistem inventori dengan memasukkan username dan password yang sudah 

didaftarkan oleh administrator. 

 

2. Tampilan Menu Utama Petugas Inventori 

Halaman ini akan tampil pada saat petugas inventori berhasil masuk ke dalam 

sistem dan dinyatakan valid sesuai dengan username dan password. 

 

a 

b 
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 Gambar 5.2 Tampilan Menu Utama untuk Petugas Inventori  

 

  Gambar 5.2 merupakan tampilan halaman untuk menu utama ketika 

petugas inventori berhasil masuk ke dalam sistem inventori dengan melakukan 

login terlebih dahulu. 

 

3. Tampilan Menu Data Supplier untuk Petugas Inventori 

Halaman ini adalah tampilan dari halaman data supplier, yang merupakan 

sub-menu dari Master. 

 

 a 

b 
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Gambar 5.3 Tampilan Data Supplier untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

c. Input nama 

d. Input alamat 

e. Input kota 

f. Input telephone 

g. Save 

h. Input pencarian 

i. Edit data 

j. Hapus data 

k. Tampil data 

 

Gambar 5.3 merupakan tampilan halaman untuk data supplier, yang 

merupakan bagian dari Master. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan data 

supplier yang berperan sebagai pemasok roti ke perusahaan agar diketahui 

identitasnya. Pengelolaan data yang dimaksud yaitu insert, update, delete, dan 

edit data supplier. 

 

4. Tampilan Menu Data Customer untuk Petugas Inventori 

       Halaman ini adalah tampilan dari halaman data customer, yang merupakan 

sub-menu dari Master. 

a 

b 

c 
d 

f 

e 

g h i 
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Gambar 5.4 Tampilan Data Customer untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

a. Input nama 

b. Input alamat 

c. Input kota 

d. Input telephone 

e. Save 

f. Input pencarian 

g. Edit data 

h. Hapus data 

i. Tampil data 

 

 Gambar 5.4 merupakan tampilan halaman untuk data customer, yang 

merupakan bagian dari Master. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan data 

customer yang berperan sebagai konsumen atau pembeli agar diketahui 

identitasnya. Pengelolaan data yang dimaksud yaitu insert, update, delete, dan 

edit data customer. 

 

 

a 

b 

c 
d 

f 

e 

g h i 
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5. Tampilan Menu Data Barang untuk Petugas Inventori 

        Halaman ini adalah tampilan dari halaman data barang, yang merupakan 

sub-menu dari Master. 

 

 

Gambar 5.5 Tampilan Data Barang untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

a. Input barcode 

b. Input nama 

c. Input jenis 

d. Input keterangan 

e. Save 

f. Input pencarian 

g. Edit data 

h. Hapus data 

i. Tampil data 

 

 Gambar 5.5 merupakan tampilan halaman untuk data barang, yang 

merupakan bagian dari Master. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan data 

barang yang akan dikelola. Pengelolaan data yang dimaksud yaitu insert, update, 

delete, dan edit data roti. 

a 

b 

c 
d 

f 

e g h 
i 



 V-7 

6. Tampilan Menu Pemesanan Barang untuk Petugas Inventori 

        Halaman ini adalah tampilan dari halaman data pemesanan, yang merupakan 

sub-menu dari Transaksi. 

 

 

Gambar 5.6 Tampilan Pemesanan Barang untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

a. Input ID customer 

b. Input barcode 

c. Input jumlah 

d. Input keterangan 

e. Save 

f. Hapus data 

g. Edit data 

h. Tampil data 

 

 Gambar 5.6 merupakan tampilan halaman untuk data pemesanan barang, 

yang merupakan bagian dari Transaksi. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan 

data barang yang akan dipesan oleh customer. Pengelolaan data yang dimaksud 

yaitu insert, update, delete, dan edit data pemesanan roti oleh customer pada 

perusahaan. 

a 
b 

c 
d 

e 

g f 
h 
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7. Tampilan Menu Barang Masuk untuk Petugas Inventori 

       Halaman ini adalah tampilan dari halaman data barang masuk, yang 

merupakan sub-menu dari Transaksi. 

 

 

Gambar 5.7 Tampilan Barang Masuk untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

a. Input barcode 

b. Input tgl masuk 

c. Input tgl expired 

d. Input jumlah 

e. Input ID supplier 

f. Save 

g. Edit data 

h. Hapus data 

i. Tampil data 

j. Search by kode faktur 

k. Search by tanggal 

l. Save as PDF 

m. Save as Excel 

n. Save as CSV 

a 
b 
c 

d 
e 

g 

f 

i 
h 

k 

j 

l 

n 
m 
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 Gambar 5.7 merupakan tampilan halaman untuk data barang yang masuk 

ke gudang penyimpanan, yang merupakan bagian dari Transaksi. Dalam halaman 

ini dilakukan pengelolaan data barang yang akan disimpan di gudang setelah 

barang datang dari supplier. Pengelolaan data yang dimaksud yaitu insert, update, 

delete, dan edit data roti yang masuk ke gudang penyimpanan. 

 

8. Tampilan Menu Barang Keluar untuk Petugas Inventori 

       Halaman ini adalah tampilan dari halaman data barang keluar, yang 

merupakan sub-menu dari Transaksi. 

 

 

Gambar 5.8 Tampilan Barang Keluar untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

a. Input barcode 

b. Input tgl keluar 

c. Input jumlah 

d. Input ID customer 

e. Save 

f. Hapus data 

g. Data gagal 

a 
b d 

f 

e 

i g 

c 

h 

k 
j 

l 

m n 
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h. Save as PDF by kode faktur 

i. Tampil data 

j. Search by kode faktur 

k. Search by tanggal 

l. Save as PDF 

m. Save as Excel 

n. Save as CSV 

 

 Gambar 5.8 merupakan tampilan halaman untuk data barang yang keluar 

ke gudang penyimpanan atau yang laku terjual, yang merupakan bagian dari 

Transaksi. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan data barang yang telah 

terjual kepada customer. Pengelolaan data yang dimaksud yaitu insert, update, 

delete, dan edit data roti yang masuk ke gudang penyimpanan. 

 

9. Tampilan Menu Retur Supplier untuk Petugas Inventori 

        Halaman ini adalah tampilan dari halaman data retur supplier, yang 

merupakan sub-menu dari Retur. 

 

 

Gambar 5.9 Tampilan Retur Supplier untuk Petugas Inventori 

 

 

a 

b d 

f e 
g 

c 
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Keterangan : 

a. Input kode faktur 

b. Input jumlah 

c. Input keterangan 

d. Save 

e. Edit data 

f. Hapus data 

g. Tampil data 

 

 Gambar 5.9 merupakan tampilan halaman untuk data retur supplier, yang 

merupakan bagian dari Retur. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan data 

barang yang yang telah expired atau yang akan dikembalikan kepada supplier 

dikarenakan sudah tidak layak konsumsi atau dinyatakan rusak. Pengelolaan data 

yang dimaksud yaitu insert, update, delete, dan edit data roti yang akan 

dikembalikan kepada supplier. 

 

10.  Tampilan Menu Retur Customer untuk Petugas Inventori 

        Halaman ini adalah tampilan dari halaman data retur customer, yang 

merupakan sub-menu dari Retur. 

 

 

Gambar 5.10 Tampilan Retur Customer untuk Petugas Inventori 

a 

b 
d 

f e 
g 

c 
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Keterangan : 

a. Input kode faktur 

b. Input jumlah 

c. Input keterangan 

d. Save 

e. Edit data 

f. Hapus data 

g. Tampil data 

 

 Gambar 5.10 merupakan tampilan halaman untuk data retur customer, 

yang merupakan bagian dari Retur. Dalam halaman ini dilakukan pengelolaan 

data barang yang yang telah expired dan dikembalikan kepada perusahaan dari 

customer yang telah terdaftar. Pengelolaan data yang dimaksud yaitu insert, 

update, delete, dan edit data roti yang akan dikembalikan kepada perusahaan. 

 

11. Tampilan Menu Stock Barang untuk Petugas Inventori 

       Halaman ini adalah tampilan dari halaman laporan data stock barang, yang 

merupakan sub-menu dari Laporan. 

 

 

Gambar 5.11 Tampilan Stock Barang untuk Petugas Inventori 

a 

b 
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Keterangan : 

a. Save as PDF 

b. Save as Excel 

 

 Gambar 5.11 merupakan tampilan halaman untuk menampilkan data Stock 

Barang, yang merupakan bagian dari Laporan. Dalam halaman ini ditampilkan 

stock barang yang saat ini tersedia di gudang penyimpanan. 

 

12.  Tampilan Menu Minimum of Stock untuk Petugas Inventori 

        Halaman ini adalah tampilan dari halaman laporan data minimum of stock, 

yang merupakan sub-menu dari Laporan. 

 

 

Gambar 5.12 Tampilan Minimum of Stock untuk Petugas Inventori 

 

Keterangan : 

a. Save as PDF 

 

 Gambar 5.12 merupakan tampilan halaman untuk menampilkan data 

Minimum of Stock, yang merupakan bagian dari Laporan. Dalam halaman ini 

ditampilkan laporan stock barang yang berjumlah di bawah batas minimal stock 

a 
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barang di gudang. 

 

13. Tampilan Menu Grafik untuk Petugas Inventori 

       Halaman ini adalah tampilan dari halaman laporan grafik penjualan, yang 

merupakan sub-menu dari Laporan. 

 

 

Gambar 5.13 Tampilan Menu Grafik untuk Petugas Inventori 

 

 Gambar 5.13 merupakan tampilan halaman untuk menampilkan data 

penjualan barang di gudang, yang merupakan bagian dari Laporan. Dalam 

halaman ini ditampilkan grafik penjualan barang yang telah laku terjual.  

 

14. Tampilan Menu User untuk Administrator 

Halaman ini adalah tampilan dari halaman data user, yang merupakan menu 

dari Administrator. 
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Gambar 5.14 Tampilan Menu User untuk Administrator 

 

Keterangan : 

a. Input username 

b. Input password 

c. Input nama 

d. Input alamat 

e. Input jenis kelamin 

f. Input jabatan 

g. Input telephone 

h. Save 

i. Edit data 

j. Hapus data 

k. Tampil data 

 

5.3  Pengujian (Testing)  

 Berikut ini adalah tabel pengujian terhadap semua menu yang terdapat 

didalam sistem. 

 

 

a 
b 
c 

d 

e 

f 
g 

h 

j i k 
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Tabel 5.1 Tabel Pengujian Sistem Inventori 

No Nama Form Alamat Nama Menu Manfaat 
Hasil 

Pengujian 

1 Menu Utama 

Login untuk 

Administrator 

dan Petugas 

Inventori 

http://localhost/

Skripsiroti/inde

x.php 

Login Digunakan 

untuk 

mengakses 

sistem 

Sukses 

2 Menu Utama 

untuk Petugas 

Inventori 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php 

Home Menampilkan 

isi Home Page 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=dat

asupplier 

Data 

Supplier 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data supplier 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=dat

acustomer 

Data 

Customer 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data customer 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=dat

abarang 

Data 

Barang 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data barang 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=pe

mesanan 

Pemesanan Menampilkan 

halaman data 

pemesanan 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=bar

angmasuk 

Barang 

Masuk 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data barang 

Sukses 
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masuk 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=bar

angkeluar 

Barang 

Keluar 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data barang 

keluar 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=ret

ursupplier 

Retur 

Supplier 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data retur 

supplier 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=ret

urcustomer 

Retur 

Customer 

Menampilkan 

halaman 

pengelolaan 

data retur 

customer 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=sto

ckbarang 

Stock 

Barang 

Menampilkan 

data stock 

barang 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=sto

ckmin 

Minimum of 

Stock 

Menampilkan 

data minimum 

of stock 

Sukses 

http://localhost/

SkripsiRoti/mai

n.php?page=gra

fik 

Grafik Menampilkan 

Grafik 

penjualan 

Sukses 

3 Menu Utama 

tambah user 

untuk 

Administrator 

http://localhost/

skripsiroti/admi

n/index.php?pag

e=user 

User Menambahkan 

akses data 

login untuk 

user 

Sukses 
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