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BAB IV 

IMPLEMENTASI, HASIL & ANALISIS 

 

4.1 Implementasi  

4.1.1 Implementasi Database 

Hasil implementasi dari perancangan dan 

pembuatan sistem basis data dari aplikasi penjadwalan 

sales berbasis web menggunakan PhpMyAdmin sebagai 

berikut: 

a.  Tabel Akun 

 

 

Gambar 4. 1. Tabel Akun 

Tabel akun digunakan untuk menyimpan data 

akun sebagai data yang dipakai untuk login ke aplikasi. 

Data yang disimpan adalah Akun_ID, Email, Password, 

dan Role. Akun dapat dibuat oleh sales atau admin 

dengan syarat sudah terdaftar di aplikasi.  
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b. Tabel Barang 

 

 

Gambar 4. 2. Tabel Barang 

Tabel barang digunakan untuk menyimpan data 

barang sebagai data yang akan selalu tersimpan di dalam 

aplikasi. Data yang disimpan adalah Barang_ID, 

No_Barang, Nama_Barang, Harga_Beli, Harga_Jual, 

dan Sales_ID. Barang akan ditambahkan oleh admin 

dengan memberikan ID dari sales yang bersangkutan 

dengan barang tersebut.  

c. Tabel Batasan 

 

Gambar 4. 3. Tabel Batasan 

Tabel batasan digunakan untuk menyimpan data 

jumlah sales yang dapat datang ke Toko Waringin dalam 

satu hari. Data yang disimpan adalah Batasan_ID dan 

Jumlah_Batasan. Batasan akan ditambahkan oleh admin 

sesuai dengan kebutuhan jumlah sales yang akan datang 

perharinya dan perubahan dapat dilakukan didalam 

aplikasi. 
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d. Tabel Jadwal 

 

 

Gambar 4. 4. Tabel Jadwal 

Tabel jadwal digunakan untuk menyimpan data 

jadwal yang akan diinputkan oleh sales. Data yang 

disimpan adalah Jadwal_ID, Sales_ID, Waktu_Datang, 

Tanggal_Datang, dan Status. Sales akan diberikan fitur 

aplikasi tersendiri untuk dapat melakukan input ke 

dalam aplikasi.  

e. Tabel Karyawan 

 

 

 

 

Gambar 4. 5. Tabel Karyawan 

Tabel karyawan digunakan untuk menyimpan 

data karyawan sebagai data yang akan dikaitkan dengan 

akun dari admin. Data yang disimpan adalah 

Karyawan_ID, No_Karyawan, Nama_Karyawan, 

Jenis_Kelamin, Alamat, No_Handphone, dan Email. 

Tabel karyawan harus diinputkan terlebih dahulu 

sebelum membuat akun dikarenakan jika karyawan 
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belum terdafar maka karyawan tidak dapat membuat 

akun.  

f. Tabel Laporan 

 

 

Gambar 4. 6. Tabel Laporan 

Tabel laporan digunakan untuk menyimpan data 

laporan harian mengenai pendapatan yang didapatkan. 

Data yang disimpan adalah Laporan_ID, 

Total_Pembelian, Total_Penjualan, dan 

Tanggal_Transaksi. Laporan harian akan dilakukan 

penginputan perhari disetiap tanggal.  

g. Tabel Sales 

 

 

 

Gambar 4. 7. Tabel Sales 

Tabel sales digunakan untuk menyimpan data 

sales yang akan menjadi kaitan di akun sales. Data yang 

disimpan adalah Sales_ID, No_Sales, Nama_Sales, 

Alamat, No_Handphone, Nama_Distributor, dan Email. 

Sales akan terlebih dahulu didaftarkan ke aplikasi 

sebelum sales melakukan pembuatan akun dikarenakan 
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jika sales tidak terdaftar maka sales tidak dapat 

membuat akun.  

h. Tabel Transaksi Pembelian 

 

 

 

Gambar 4. 8. Tabel Transaksi Pembelian 

Tabel transaksi pembelian digunakan untuk 

menyimpan data transaksi harian yang telah dilakukan. 

Data yang disimpan adalah Pembelian_ID, 

No_Transaksi_Pembelian, Barang_ID, Sales_ID, 

HargaPerPCS, Jumlah_Barang, Total_Harga, dan 

Tanggal_Transaksi. Semua transaksi pembelian harian 

akan dicatat oleh admin sebagai berkas yang akan 

disimpan dan mengetahui pendapatan perhari.  

i. Tabel Transaksi Penjualan 

 

 

 

Gambar 4. 9. Tabel Transaksi Penjualan 

Tabel transaksi penjualan digunakan untuk 

menyimpan data transaksi harian yang telah dilakukan. 

Data yang disimpan adalah Penjualan_ID, 
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No_Transaksi_Penjualan, Barang_ID, HargaPerPCS, 

Jumlah_Barang, Total_Harga, dan Tanggal_Transaksi. 

Semua transaksi penjualan harian akan dicatat oleh 

admin sebagai berkas yang akan disimpan dan 

mengetahui pendapatan perhari.  

4.1.2 Implementasi User Interface (UI) 

Berikut adalah hasil implementasi user interface 

dari aplikasi penjadwalan sales dan pengelolaan data 

berbasis web Toko Waringin dengan menggunakan 

Sublime Text 3 dan bootstrap untuk mengelola 

tampilan: 

• Admin 

a. Login  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 10. UI Login 

Gambar 4.10 merupakan tampilan login dari 

aplikasi. Tampilan login ini sebagai akses masuk ke 

aplikasi dengan memasukkan email dan password yang 
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sudah dibuat oleh admin. selain itu ada link untuk 

membuat akun baru jika belum memiliki akun. 

b. Create New Account 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11. UI Create New Account 

Gambar 4.11 merupakan tampilan membuat 

akun baru. Tampilan ini untuk menyimpan data yang 

akan disimpan ke sistem database sebagai akses untuk 

admin dapat login ke dalam aplikasi. Role yang 

disediakan ada admin dan sales tetapi semua orang tidak 

dapat dengan curang membuat akun dikarenakan jika 

tidak terdaftar kedalam aplikasi tidak dapat membuat 

akun.  
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c. Dashboard  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 12. UI Dashboard 

Gambar 4.12 adalah dashboard dari aplikasi 

tersebut. Tampilan ini memberikan informasi mengenai 

pendapat serta pengeluaran dan pembelian yang 

dilakukan setiap harinya. Dibawah dari grafik tersebut 

ada beberapa informasi dari Toko Waringin serta 

informasi dari user yang sedang login.  

d. Tambah Batasan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 13. UI Tambah Batasan 
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Gambar 4.13 adalah tampilan batasan yang 

digunakan untuk memberikan batasan jumlah sales yang 

akan datang di setiap harinya. Admin hanya 

memasukkan angka jumlah yang akan dibatasi setelah 

menambahkan satu admin hanya dapat melakukan edit 

saja tidak diperkenankan untuk tambah kembali.  

e. Kelola Batasan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14. UI Kelola Batasan 

Gambar 4.14 adalah tampilan kelola batasan 

yang digunakan untuk melakukan edit yang akan 

kembali ke halaman seperti tambah dengan data yang 

sudah tercantumkan.  
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f. Tambah Akun 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15.  UI Tambah Akun 

Gambar 4.15 adalah tampilan tambah akun yang 

akan digunakan untuk membuatkan akun kepada sales 

atau admin yang belum bisa membuat akun. Tetapi ini 

cara yang benar-benar dilakukan jika sangat 

dipentingkan dan dibutuhkan.  

g. Kelola Akun 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 16. UI Kelola Akun 
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Gambar 4.16 adalah tampilan kelola akun yang 

akan digunakan untuk melihat data akun yang sudah 

terdaftar, selain itu juga dapat melakukan delete dan edit 

untuk akun yang mungkin membutuhkan perubahan dan 

tidak terpakai kembali serta dapat mengambil hasil 

report.  

h. Tambah Barang 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 17. UI Tambah Barang 

Gambar 4.17 adalah tampilan tambah barang 

yang akan digunakan untuk menyimpan data barang 

yang ada di toko. Pada bagian bawah terdapat nama 

distributor yang sesuai dengan pada saat membeli 

barang tersebut.  
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i. Kelola Barang 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 18. UI Kelola Barang 

Gambar 4.18 adalah tampilan kelola barang yang 

digunakan untuk melihat data barang yang sudah 

terdaftar di dalam database. Selain itu, didalam kelola 

ini memberikan kesempatan untuk edit dan delete pada 

data yang mungkin membutuhkan perubahan data atau 

sudah tidak menjual barang tersebut serta dapat 

mengambil hasil report. 
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j. Tambah Jadwal 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19. UI Tambah Jadwal 

Gambar 4.19 adalah tampilan tambah jadwal 

yang digunakan untuk menambahkan jadwal jika sales 

tidak dapat menambahkan jadwalnya sendiri. Tetapi ini 

akan dipakai jika dalam keadaan yang darurat saja. 

Sebelah kanan akan memberikan informasi perjalanan 

sales dalam bulan ini.  

k. Kelola Jadwal 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 20. UI Kelola Jadwal 
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Gambar 4.20 adalah tampilan kelola jadwal yang 

digunakan untuk melihat jadwal yang akan datang dari 

semua sales yang akan datang. Didalam tampilan 

tersebut memiliki  kesempatan untuk edit, delete, dan 

klik proses untuk menghindari sales melakukan 

perubahan data yang mendadak serta mendapatkan hasil 

report.  

l. Tambah Karyawan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 21. UI Tambah Karyawan 

Gambar 4.21 adalah tampilan tambah karyawan 

yang digunakan untuk menyimpan data karyawan yang 

bekerja di toko tersebut. Sebelum membuat akun 

karyawan harus terdaftar didalam tambah karyawan ini.  
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m. Kelola Karyawan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 22. UI Kelola Karyawan 

Gambar 4.22 adalah tampilan kelola karyawan 

yang digunakan untuk menampilkan semua data 

karyawan yang sudah terdaftar. Pada tampilan ini 

memiliki kesempatan untuk melakukan edit dan delete 

serta mampu mengambil hasil report.  

n. Tambah Sales 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 23. UI Tambah Sales 



81 
 

 
 

Gambar 4.23 merupakan tampilan tambah sales 

yang digunakan untuk mendaftarkan sales ke dalam 

sistem. Sales yang sudah terdaftarkan ke dalam sistem 

dapat membuat akun tetapi jika belum maka sales tidak 

dapat membuat akun. 

o. Kelola Sales 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 24. UI Kelola Sales 

Gambar 4.24 merupakan tampilan kelola sales 

yang digunakan untuk menampilkan semua data sales 

yang sudah terdaftar. Pada tampilan ini memiliki 

kesempatan untuk melakukan edit dan delete jika 

terdapat perubahan data atau data yang tidak terpakai 

serta dapat mengambil hasil report.  
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p. Tambah Transaksi Pembelian 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 25. UI Tambah Transaksi Pembelian 

Gambar 4.25 merupakan tampilan tambah 

transaksi pembelian yang digunakan untuk 

memasukkan pembelian barang pada setiap 

harinya. Terdapat tabel sebelah kanan yang akan 

menampilkan data transaksi hari ini jadi jika 

terjadi lupa pada memasukkan data tidak balik 

kembali ke halaman kelola.  
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q. Kelola Transaksi Pembelian 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26. UI Kelola Transaksi Pembelian 

Gambar 4.26 adalah tampilan kelola transaksi 

pembelian yang akan digunakan untuk menampilkan 

transaksi pembelian perbulan. Pada tampilan ini 

memiliki kesempatan untuk melakukan edit dan delete 

untuk melakukan perubahan data atau data yang sudah 

tidak terpakai serta dapat mengambil hasil report.  

r. Tambah Transaksi Penjualan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 27. UI Tambah Transaksi Penjualan 
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Gambar 4.27 merupakan tampilan tambah 

transaksi penjualan yang digunakan untuk 

menambahkan transaksi perhari. Disebalah kanan 

terdapat tabel yang akan menampilkan transaksi hari ini 

untuk menghindari lupa pada saat memasukkan data 

tanpa membuka halaman kelola.  

s. Kelola Transaksi Penjualan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 28. UI Kelola Transaksi Penjualan 

Gambar 4.28 adalah tampilan kelola transaksi 

penjualan yang digunakan untuk menampilkan semua 

transaksi pada bulan ini. Selain itu terdapat kesempatan 

untuk edit dan delete untuk melakukan perubahan atau 

hapus dengan syarat yang berlaku pada aplikasi tersebut 

serta dapat mengambil hasil report, dan dibawah tabel 

diberikan informasi dari pendapatan.  
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t. Tambah Laporan Harian 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 29. UI Tambah Laporan Harian 

Gambar 4.29 merupakan tampilan laporan 

harian yang digunakan untuk menambahkan hasil 

pendapatan perhari atau pertanggal. 

u. Kelola Laporan Harian 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 30. UI Kelola Laporan Harian 

Gambar 4.30 merupakan tampilan kelola laporan 

harian yang akan digunakan untuk menampilakn hasil 

dari pendapatan harian atau pertanggal. Terdapat update 
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yang digunakan untuk mengupdate pendapatan harian 

jika pada tanggal tersebut terdapat perubahan transaksi.  

v. Profile 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 31. UI Profile 

Gambar 4.31 merupakan tampilan yang 

digunakan untuk menampilkan informasi dari admin 

yang sedang login.  

• Sales  

a. Login  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 32. UI Login 
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Gambar 4.32 merupakan tampilan login dari 

aplikasi. Tampilan login ini sebagai akses masuk ke 

aplikasi dengan memasukkan email dan password yang 

sudah dibuat oleh sales. selain itu ada link untuk 

membuat akun baru jika belum memiliki akun. 

b. Create New Account 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 33. UI Create New Account 

Gambar 4.33 merupakan tampilan membuat 

akun baru. Tampilan ini untuk menyimpan data yang 

akan disimpan ke sistem database sebagai akses untuk 

sales dapat login ke dalam aplikasi. Role yang 

disediakan ada admin dan sales tetapi semua orang tidak 

dapat dengan curang membuat akun dikarenakan jika 

tidak terdaftar kedalam aplikasi tidak dapat membuat 

akun.  
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c. Dashboard  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 34. UI Dashboard 

Gambar 4.34 adalah dashboard dari aplikasi 

tersebut. Tampilan ini memberikan informasi 

mengenai beberapa informasi dari Toko Waringin 

serta informasi dari user yang sedang login. 

d. Tambah Jadwal 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 35. UI Tambah Jadwal 

Gambar 4.35 merupakan tampilan tambah 

jadwal yang akan digunakan sales untuk menambahkan 
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jadwal yang akan didatangi. Disebelah kanan terdapat 

tabel yang akan menampilkan jadwal pada bulan ini.  

e. Kelola Jadwal 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 36. UI kelola Jadwal 

Gambar 4.36 merupakan tampilan kelola jadwal 

yang akan menampilkan jadwal sesuai dengan akun 

yang sedang login. Didalam kelola ini sales tidak 

diberikan akses untuk melakukan delete melainkan 

hanya dapat melakukan edit jika status masih dalam 

keadaan diproses, jika sudah menjadi status diterima 

maka sales tidak dapat melakukan edit. 
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f. Profile 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 37. UI Profile 

Gambar 4.37 merupakan tampilan yang 

digunakan untuk menampilkan informasi dari admin 

yang sedang login.  

4.2 Hasil 

Hasil pengujian aplikasi ini menggunakan metode 

Black Box Testing. Metode ini adalah pengujian sistem yang 

berpusat penuh pada spesifikasi fungsional dari aplikasi atau 

perangkat lunak (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015). 

Metode ini merupakan pengujian yang dibilang mudah dan 

efisien dikarenakan tidaknya memerlukan pengujian internal 

atau kode.  

No Poin 

Pengujian 

Kondisi Hasil Uji Status 

1 Login  Email dan 

password 

benar 

Berhasil login dan 

menampilkan dashboard 

aplikasi 

Valid 

Email dan 

password 

salah 

Gagal login dan 

menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 
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2 Create 

new 

account 

Data tidak 

lengkap 

Data akan tidak disimpan 

dan akan mengeluarkan 

pesan informasi gagal 

Valid 

Data 

lengkap 

Data akan disimpan dan 

akan diterukan ke halaman 

login 

Valid 

Klik 

Combox 

role 

Menampilkan data 

mengenai sales dan admin 

Valid 

Klik 

Button 

create 

Data disimpan ke database Valid 

3 Dashboard  Klik menu 

navbar 

Menampilkan submenu 

profile dan logout 

Valid 

Klik menu 

dashboard 

Menampilkan halaman 

dashboard 

Valid 

Klik menu 

batasan 

jumlah 

Menampilkan submenu 

tambah batasan dan kelola 

batasan 

Valid 

Klik menu 

akun 

Menampilkan submenu 

tambah akun dan kelola 

akun 

Valid 

Klik menu 

barang 

Menampilkan submenu 

tambah barang dan kelola 

barang 

Valid 

Klik menu 

jadwal 

Menampilkan submenu 

tambah jadwal dan kelola 

jadwal 

Valid 

Klik menu 

karyawan 

Menampilkan submenu 

tambah karyawan dan 

kelola karyawan 

Valid 

Klik menu 

sales 

Menampilkan submenu 

tambah sales dan kelola 

sales 

Valid 

Klik menu 

transaksi 

Menampilkan submenu 

tambah trnasaksi 

pembelian, kelola transaksi 

pembelian, tambah 

transaksi penjualan, dan 

kelola transaksi penjualan 

Valid 

Klik menu 

laporan 

harian 

Menampilkan submenu 

tambah laporan harian dan 

kelola laporan harian 

Valid 

Klik menu 

profile 

Menampilkan halaman 

profile 

Valid 
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4 Tambah 

batasan 

Batasan 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola batasan 

Valid 

Batasan 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan mengeluarkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

5 Kelola 

batasan 

Klik button 

tambah 

Menampilkan form 

tambah batasan 

Valid 

Tabel 

batasan 

Menampilkan batasan 

yang sudah terdaftar 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value data 

Valid 

6 Tambah 

akun 

Email, 

password, 

role 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola akun 

Valid 

Email, 

password, 

dan role 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

7 Kelola 

akun 

Klik button 

tambah  

Menampilkan form 

tambah akun 

Valid 

Klik button 

cetak 

laporan 

Menampilkan report dari 

data akun 

Valid 

Tabel akun Menampilkan semua data 

akun yang sudah terdaftar 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data akun 

sesuai dengan kata kunci 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci salah 

Tidak menampilkan data 

akun  

Valid 

Pencarian 

data 

kosong 

Menampilkan semua data 

akun 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data akun Valid 
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8 Tambah 

barang 

Nama 

barang, 

harga beli, 

harga jual, 

dan nama 

distributor 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola barang 

Valid 

Nama 

barang, 

harga beli, 

harga jual, 

dan nama 

distributor 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

9 Kelola 

barang 

Klik button 

tambah 

barang 

Menampilkan form 

tambah barang 

Valid 

Klik button 

cetak 

laporan 

Menampilkan report dari 

data barang 

Valid 

Tabel 

barang 

Menampilkan semua data 

barang yang sudah 

terdaftar 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data barang 

sesuai dengan kata kunci 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci salah 

Tidak menampilkan data 

barang  

Valid 

Pencarian 

data 

kosong 

Menampilkan semua data 

barang 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data barang Valid 

10 Tambah 

jadwal 

Sales id, 

waktu 

datang, dan 

tanggal 

datang 

lengkap  

Berhasil menyimpan dan 

menampilkan halaman 

kelola jadwal 

Valid 
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Sales id, 

waktu 

datang, dan 

tanggal 

datang 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan dan 

menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Tabel 

jadwal 

Menampilkan data jadwal 

dibulan ini  

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

11 Kelola 

jadwal 

Klik button 

tambah 

jadwal 

Menampilkan form 

tambah jadwal 

Valid 

Pencetakan 

data benar 

Menampilkan hasil report  Valid 

Pencetakan 

data 

kosong 

Tidak menampilkan hasil 

report 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data jadwal Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci 

kosong 

Tidak menampilkan data 

jadwal 

Valid 

Tabel 

jadwal 

Menampilkan data jadwal 

terbaru, bulan ini, dan 

bulan lalu 

Valid 

Klik button 

accept 

Mengupdate status 

diproses menjadi diterima 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data jadwal Valid 

Klik button 

gmail 

Mengirimkan data jadwal 

ke email dari sales 

Valid 

12 Tambah 

karyawan  

Nama 

karyawan, 

jenis 

kelamin, 

alamat, no 

handphone, 

dan email 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola karyawan 

Valid 
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  Nama 

karyawan, 

jenis 

kelamin, 

alamat, no 

handphone, 

dan email 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

13 Kelola 

karyawan 

Klik button 

tambah 

karyawan 

Menampilkan form 

tambah karyawan 

Valid 

Klik button 

cetak 

laporan 

Menampilkan report dari 

data karyawan 

Valid 

Tabel 

karyawan 

Menampilkan semua data 

karyawan yang sudah 

terdaftar 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data 

karyawan sesuai dengan 

kata kunci 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci salah 

Tidak menampilkan data 

karyawan  

Valid 

Pencarian 

data 

kosong 

Menampilkan semua data 

karyawan 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data karyawan Valid 

14 Tambah 

sales  

Nama 

sales, 

alamat, no 

handphone, 

nama 

distributor, 

dan email 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola sales 

Valid 

Nama 

sales, 

alamat, no 

handphone, 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 
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nama 

distributor, 

dan email 

tidak 

lengkap 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

15 Kelola 

sales 

Klik button 

tambah 

sales 

Menampilkan form 

tambah sales 

Valid 

Klik button 

cetak 

laporan 

Menampilkan report dari 

data sales 

Valid 

Tabel sales Menampilkan semua data 

sales yang sudah terdaftar 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data sales 

sesuai dengan kata kunci 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci salah 

Tidak menampilkan data 

sales  

Valid 

Pencarian 

data 

kosong 

Menampilkan semua data 

sales 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data sales Valid 

16 Tambah 

transaksi 

pembelian 

Barang id, 

sales id, 

jumlah 

barang, dan 

tanggal 

transaksi 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola transaksi pembelian 

Valid 

Barang id, 

sales id, 

jmlah 

barang, dan 

tanggal 

transaksi 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 
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Tabel 

transaksi 

pembelian 

Menampilkan transaksi 

pembelian hari ini 

Valid 

17 Kelola 

transaksi 

pembelian 

Klik button 

tambah 

transaksi 

pembelian 

Menampilkan form 

tambah transaksi 

pembelian 

Valid 

Pencetakan 

data benar 

Menampilkan hasil report  Valid 

Pencetakan 

data 

kosong 

Tidak menampilkan hasil 

report 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data 

transaksi pembelian 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci 

kosong 

Tidak menampilkan data 

transaksi pembelian 

Valid 

Tabel 

transaksi 

pembelian 

Menampilkan data 

transaksi pembelian bulan 

ini 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data transaksi 

pembelian 

Valid 

18 Tambah 

transaksi 

penjualan 

Barang id, 

jmlah 

barang, dan 

tanggal 

transaksi 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola transaksi penjualan 

Valid 

Barang id, 

jumlah 

barang, dan 

tanggal 

transaksi 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan 

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

Tabel 

transaksi 

penjualan 

Menampilkan transaksi 

penjualan hari ini 

Valid 
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19 Kelola 

transaksi 

penjualan 

Klik button 

tambah 

transaksi 

penjualan 

Menampilkan form 

tambah transaksi penjualan 

Valid 

Pencetakan 

data benar 

Menampilkan hasil report  Valid 

Pencetakan 

data 

kosong 

Tidak menampilkan hasil 

report 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data 

transaksi penjualan 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci 

kosong 

Tidak menampilkan data 

transaksi penjualan 

Valid 

Tabel 

transaksi 

penjualan 

Menampilkan data 

transaksi penjualan bulan 

ini 

Valid 

Klik button 

edit 

Menampilkan form update 

beserta value 

Valid 

Klik button 

delete 

Menghapus data transaksi 

penjualan 

Valid 

20 Tambah 

laporan 

harian 

Tanggal 

transaksi 

lengkap 

Berhasil menyimpan data 

dan menampilkan halaman 

kelola laporan harian 

Valid 

Tanggal 

transaksi 

tidak 

lengkap 

Gagal menyimpan data 

dan menampilkan pesan 

informasi gagal 

Valid 

Klik button 

simpan  

Menyimpan data ke 

database 

Valid 

21 Kelola 

laporan 

harian  

Klik button 

tambah 

laporan 

harian 

Menampilkan form 

tambah laporan harian 

Valid` 

Pencarian 

data kata 

kunci benar 

Menampilkan data laporan 

harian 

Valid 

Pencarian 

data kata 

kunci 

kosong 

Tidak menampilkan data 

laporan harian 

Valid 
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Klik button 

update 

Menampilkan data baru 

setelah perubahan 

transaksi 

Valid  

22 Profile  Halaman 

profile 

Menampilkan form profile 

beserta value 

Valid 

Tabel 4. 1. Hasil Pengujian Aplikasi 

4.3 Analisis 

Pengembangan aplikasi penjadwalan sales dan 

pengelolaan data berbasis web application telah diselesaikan 

sesuai dengan rancangan awal yang telah dibuat. Aplikasi ini 

memiliki akses yang berbeda yaitu admin dan sales. Sales 

hanya memiliki akses untuk menambahkan jadwal sesuai yang 

diinputkan dan melihat jadwal sesuai dengan akun id setiap 

sales. Sales dapat melakukan edit dengan syarat jika status 

dari jadwal tersebut masih dalam diproses. Selain itu, admin 

memiliki akses penuh terhadap aplikasi tersebut mulai dari 

input, edit, delete semua fitur yang ada di aplikasi. Aplikasi ini 

masih memiliki kekurangan yang belum mampu 

menghilangkan button dari edit ketika tanggal transaksi sudah 

melewati batasnya. 

Selain dari sisi tampilan aplikasi penjadwalan sales 

dan pengelolaan data juga memiliki kekurangan dalam sistem 

bisnisnya. Aplikasi belum mampu memberikan fitur chat 

untuk melakukan interaksi dengan sales melalui aplikasi web 

itu sendiri. Jika menggunakan link whatsapp akan 

menghilangkan fungsi dari aplikasi sebagai penjadwalan. 

Selain itu, sistem bisnis yang masih belum berkembang adalah 
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notifikasi, ada notifikasi jadwal sales masuk dan notifikasi 

pengingat kedatangan sales. Tentu saja ini dapat 

dikembangkan kembali melihat dari kekurangan yang ada.  

 


