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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Gambaran Proses Bisnis UD. Arya Motor 

 UD. Arya motor merupakan sebuah badan usaha yang bergarak dalam 

bidang penjualan dan pembelian sepeda motor bekas. UD. Arya Motor yang 

didirikan pada tahun 2003 hingga 2016 telah memiliki 3 cabang penjualan. Cabang- 

cabang tersebut beralamatkan di 1) Jl Dr Sutomo RT 18 No 6 Karang Rejo 

Balikpapan Tengah, 2) Jl Dr Sutomo RT 18 No 8 Karang Rejo Balikpapan Tengah, 

3) Jl Pangeran Antasari RT 4 No 5 Karang Rejo Balikpapan Tengah. Berawalkan 

dengan dua karyawan kini UD. Arya Motor telah mempekejakan belasan karyawan.  

 UD. Arya Motor sangat ketat dalam menjaga kualitas motor second yang 

dijual ke pada pembeli, motor yang diterima oleh pembeli harus dalam kondisi baik, 

atau sesuai dengan keinginan pembeli. Karena itulah UD. Arya Motor dapat 

bertahan  berkembang dengan baik serta mendapat kepercayaan dari pada pembeli 

meskipun banyak showroom penjual motor bekas yang berdiri disekitarnya. 

 Proses bisnis UD. Arya Motor sampai saat ini masih menggunakan cara 

manual, khususnya dalam transaksi penjualan dan pembelian. Dari cara melakukan 

pencatatan data transaksi penjual dan pembeli masih menggunakan Microsoft Exel. 

Proses bisnis UD. Arya Motor dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Proses Bisnis UD. Arya Motor 

 Pada gambar 3.1 dapat dilihat penjual datang langsung ke UD. Arya Motor 

dan menjual motornya atau melalui marketing, kemudian marketing membantu 

menjualkan motor tersebut ke UD. Arya Motor. Selain dari para penjual dan 

marketing UD. Arya Motor mendapat stok motor dari lelang yang diadakan oleh 

perusahaan finace seperti Adira, FIF, Oto dan lain lain. Kemudian UD. Arya Motor 

menjual motor kepada pembeli, di sini pembeli dapat membeli motor dari UD. Arya 

Motor langsung dengan cara datang ke tempat penjualan atau bisa dengan melalui 

marketing. 

3.2  Analisis Kebutuhan Sistem 

3.2.1 SRS ( Software Requirement Specification) 

 SRS ( software requirement Specification) ini berfungsi untuk memberi 

uraian lengkap perilaku dari sistem yang akan dikembangkan. SRS pada tahap 

perancangan ini berisi suatu kebutuhan yang menetapkan perilaku input/ output 

yang dibuat. Pada sistem informasi manajemen penjualan sepeda motor bekas UD. 

Arya motor ini terdapat dua aktor yang akan menggunakan aplikasi ini, antara lain: 
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a. Admin  

Admin memiliki hak akses tertinggi. Hak akses tersebut antara lain adalah 

dapat melakukan manajemen cabang, manajemen marketing, manajemen 

transaksi jual beli di setiap cabang, pengolahan data dan laporan. 

b. Karyawan 

Karyawan hanya memiliki hak akses melakukan manajemen transaksi jual- 

beli percabang, pengolahan data percabang dan laporan percabang. 

 Spesifikasi kebutuhan dari sitem yang akan dikembangkan dijelaskan secara 

terperinci pada tabel spesifikasi kebutuhan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 SRS ( software requirement Specification) 

NO Aktor Kebutuhan Use case 

1 Admin  Admin, dibutuhkan autentikasi login 

untuk mengakses sistem admin yang 

mana setelah login dapat melakukan 

manajemen cabang, manajemen 

marketing, manajemen transaksi jual 

beli di setiap cabang, pengolahan data 

dan laporan. 

Manajemen cabang 

Manajemen marketing 

Manajemen transaksis 

penjualan dan pembelian 

Pengolahan data dan 

Laporan 

 

 

2 Karyawan Karyawan dibutuhkan autentikasi login 

untuk mengakses sistem, yang mana 

setelah login karyawan dapat 

melakukan manajemen transaksi 

penjualan dan pembelian percabang, 

pengolahan data percabang dan laporan 

percabang 
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3.2.2 Metode Analisis 

 Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan dua 

metode, metode wawancara dan metode observasi. Berikut merupakan penjelasan 

dari metode- metode yang digunakan. 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila pengembang ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan terdapat sedikit responden. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur 

dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. 

Pada metode ini, pengembang melakukan tanya jawab kepada pemilik dan 

karyawan dari UD. Arya Motor mengenai informasi apa saja yang ada pada UD. 

Arya Motor. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Pada metode ini pengamatan dilakukan terhadap proses bisnis yang 

ada di UD. Arya Motor. 

3.2.3 Analisis Kebutuhan Input 

 Kebutuhan input merupakan sebuah masukan data yang akan digunakan 

pada sistem yang akan dibangun. Kebutuhan input dari sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Admin 

1. Data Login : berupa username dan password 

2. Data Login setiap cabang : berupa username dan password setiap 

cabang  

3. Data Kategori Motor : berupa kategori motor  

b. Karyawan 

1. Data login cabang : berupa username dan password salah satu cabang 
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2. Data pembeli : berupa nama, alamat, jenis identitas, nomor identitas, dan 

no telepon. 

3. Data transaksi pembelian : berupa data dari pembelian motor yakni, 

tanggal pembelian, jumlah yang harus dibanyak, banyak motor, dan 

identitas motor. 

4. Data transaksi penjualan : berupa identitas motor, identitas pembeli, 

harga jual, tanggal angsuran, total harga, dan jumlah pembelian. 

3.2.4 Analisis Kebutuhan Proses 

 Proses dari sistem ini adalah suatu proses yang dilakukan setelah melakukan 

masukan untuk mencapai sebuah keluaran (output). Kebutuhan proses dalam sistem 

ini antara lain : 

a. Kebutuhan proses Admin 

1. Proses penambahan, edit, dan hapus cabang 

Admin melakukan proses penambahan, edit, dan hapus data cabang 

yang ada di dalam database. 

2. Semua proses yang dilakukan oleh karyawan dapat dilakukan oleh 

admin 

Admin dapat melakukan semua proses yang dilakukan oleh karyawan 

karena admin memiliki data username dan password untuk mengakses 

setiap cabang. 

b. Kebutuhan proses Karyawan 

1. Proses transaksi pembelian 

Karyawan melakukan proses penyimpanan data dari pembelian sepeda 

motor yang dilakukan dengan cara lelang terdiri dari nama lelang, 

tanggal pembelian, total bayar, data motor yang dibeli (masuk ke stok 

motor), dan jenis pembayaran. 

2. Proses transaksi penjualan 

Karyawan melakukan proses penyimpanan data dari penjualan sepeda 

motor oleh pembeli terdiri dari tanggal penjualan, identitas pembeli, 

data motor (diambil dari stok motor), total bayar, dan marketing. 

3. Proses pembayaran penjualan 
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Karyawan melakukan proses penyimpanan data dari proses pembayaran 

yang dilakukan pembeli dengan ketentuan pembeli belom melunasi 

pembayaran sepeda motor yang dibeli. 

4. Proses input data marketing 

Karyawan melakukan proses penambahan, edit dan hapus data 

marketing yang ada di dalam database 

3.2.5 Analisis Kebutuhan Output 

 Kebutuhan output dari sistem ini adalah sesuatu yang ditampilkan atau 

sebagai pengeluaran setelah melakukan proses dari masukan. Untuk kebutuhan 

output dari sistem informasi manajemen di UD. Arya Motor adalah sebagai berikut.  

a. Kebutuhan output admin 

1. Data dari setiap cabang UD. Arya Motor 

Pada sistem dengan login sebagai admin, pada halaman manajemen 

cabang akan ditampilkan data dari cabang yang dibuka oleh UD. Arya 

Motor. 

2. Data dari kategori motor 

Pada halaman kategori motor akan ditampilkan data kategori motor 

3. Laporan dan data transaksi 

Pada halaman admin terdapat menu untuk melihat laporan dan transaksi 

UD. Arya Motor. Laporan berupa laporan penjualan dan grafik 

penjualan. Untuk transaksi adalah transaksi pembelian dan penjualan. 

4. Data Stok motor 

Pada halaman stok motor menampilkan persediaan motor yang siap 

untuk dijual. 

b. Kebutuhan output karyawan 

1. Detail pembelian sepeda motor 

Menampilkan data motor di beli, jumlam pembelian, dan total yang 

harus dibayar pada pihak lelang. 

2. Detail penjualan sepeda motor 

Menampilkan data motor yang di jual, jumlah penjualan, dan total yang 

harus dibayar pembeli. 
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3. Detail pembayaran  

Menampilkan history pembayaran dari pembeli. 

4. Fee marketing 

Menampilkan fee dari semua marketing yang terdaftar. 

3.2.6 Analisis Kebutuhan Antarmuka 

 Sistem informasi manajemen yang dikembangkan di UD. Arya Motor 

membutuhkan antarmuka sebagai berikut. 

a. Halaman Login  

Digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem informasi manajemen yang 

akan diterapkan 

b. Halaman Antarmuka Administrator 

Di dalam halaman ini mencakup beberapa halaman antara lain : 

1. Halaman Manajemen cabang 

2. Halaman Transaksi cabang 

3. Halaman Stok motor 

4. Halaman Laporan penjualan 

5. Halaman Grafik penjualan 

c. Halaman Antarmuka untuk setiap cabang 

Di dalam halaman ini mencakup beberapa halaman antara lain : 

1. Halaman Transaksis penjualan dan pembelian 

2. Halaman Pembayaran 

3. Halaman Data matketing 

4. Halaman Data Pembeli   

3.3  Perancangan Sistem 

 Sebelum masuk dalam tahap implementasi perlu dilakukan perancangan 

sistem terlebih dahulu agar sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis 

kebutuhan. Hasil perancangan sistem yang akan dibangun terdiri dari beberapa 

bagian perancangan yaitu: 

a. UML (Unified Modeling Language) 

b. Perancangan Basis Data 
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3.3.1 UML (Unified Modeling Language)  

1. Use Case Diagram 

 Use case Diagram merupakan gambaran suatu urutan interaksi antara satu 

atau lebih aktor atau pengguna dengan sistem. Use case menggambarkan proses 

sistem dari sudut pandang pengguna yang ditangkap dari spesifikasi kebutuhan 

yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Use case diagram dapat dilihat 

pada gambar 3.2. 

Karyawan

Admin
Melihat laporan dan grafik 

keuntungan

Mengolah transaksi pembelian

Mengolah transaksi penjualan

Mengolah pembayaran

Mengolah data cabang

Mencetak laporan keuangan

Karyawan

Admin
Melihat laporan dan grafik 

keuntungan

Mengolah transaksi pembelian

Mengolah transaksi penjualan

Mengolah pembayaran

Mengolah data cabang

Mencetak laporan keuangan

Login

Mengolah data marketing

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>

Mengolah data kategori motor

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram interaksi aktor dan sistem 

 Pada gambar 3.2 dapat dilihat admin dapat melakukan pengolahan data 

cabang, melihat laporan dan grafik keuntungan, mengolah transaksi pembelian, 
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mengolah transaksi penjualan, mengolah pembayaran, mencetak laporan keuangan 

dan mengolah data marketing. Sedangkan karyawan dapat melakukan pengolahan 

transaksi pembelian, mengolah transaksi penjualan, mengolah pembayaran, dan 

mengolah data marketing. 

2. Aktifitas Diagram 

 Aktifitas diagram didefinisikan sebagai diagram yang menggambarkan 

sebuah aktivitas. Gambar 3.2 di bawah ini merupakan aktifitas diagram yang 

dilakukan oleh admin. 

Admin

Login

Mengolah data 
cabang

Meihat laporan dan 
grafik keutungan

Mencetak laporan 
keuangan

TIDAK

Melihat stok motor

Hapus data cabang Edit data cabang Tambah data cabangLihat data cabang

Mengolah data 
kategori motor

Hapus data kategori 
motor

Edit data kategori 
motor

Tambah data 
kaegori motor

Lihat data kategori 
motor

Log out

YA

Gambar 3.3 Aktivitas diagram Admin 
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 Pada gambar 3.3 dapat dilihat bahwa admin melakukan login untuk dapat 

hak akses atas sistem. Apabila admin melakukan pengisian username dan password 

pada form login, dan ternyata username dan password tidak sesuai maka akan 

kembali ke halaman login untuk mengisi kembali, tetapi ketika username dan 

password sesuai  maka admin akan menuju halaman admin dan dapat memilih 

berbagai proses yang disediakan, diantaranya mengolah data cabang, mengolah 

data kategori motor, melihat laporan dan grafik keuntungan, mencetak laporan 

keuangan dan melihat stok motor. Untuk berhenti dari proses yang berlangsung 

user dapat logout. 

 Pada gambar 3.4 di bawah ini menggambarkan tentang aktifitas diagram 

yang dilakukan oleh karyawan dari UD. Arya Motor untuk memproses menu 

transaksi pembelian pada sistem. 

Karyawan

Login

TIDAK

Mengolah transaksi 
pembelian

Hapus data transaksi 
pembelian 

Edit data transaksi 
pembelian 

Tambah data 
transaksi pembelian

Lihat detail 
pembelian

Logout

YA

 

Gambar 3.4 Aktifitas diagram transaksi pembelian 
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 Pada gambar 3.4 dapat dilihat bahwa karyawan melakukan login untuk 

dapat hak akses atas sistem. Apabila karyawan melakukan pengisian username dan 

password pada form login, dan ternyata username dan password tidak sesuai maka 

akan kembali ke halaman login untuk mengisi kembali, tetapi ketika username dan 

password sesuai,  maka karyawan akan menuju halaman Menu Cabang dan dapat 

memilih proses transaksi pembelian, dari menu transaksi pembelian tersebut 

terdapat beberapa proses lagi yang dapat dilakukan oleh karyawan diantaranya 

melihat detail pembelian, hapus data transaksi pembelian, edit data transaksi 

pembelian dan tambah data transaksi pembelian. Untuk berhenti dari proses yang 

berlangsung user dapat logout. 

 Pada gambar 3.5 di bawah ini menggambarkan tentang aktifitas diagram 

yang dilakukan oleh karyawan dari UD. Arya Motor untuk memproses menu 

transaksi penjualan pada sistem. 

Karyawan

Login

TIDAK

Mengolah transaksi 
penjualan

Hapus data transaksi 
penjualan

Edit data transaksi 
penjualan 

Tambah data 
transaksi penjualan

Lihat detail 
penjualan

Logout

YA

 

Gambar 3.5 Aktifitas diagram penjualan 
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 Pada gambar 3.5 dapat dilihat bahwa karyawan melakukan login untuk 

dapat hak akses atas sistem. Apabila karyawan melakukan pengisian username dan 

password pada form login, dan ternyata username dan password tidak sesuai maka 

akan kembali ke halaman login untuk mengisi kembali, tetapi ketika username dan 

password sesuai,  maka karyawan akan menuju halaman Menu Cabang dan dapat 

memilih proses transaksi penjualan, dari menu transaksi penjualan tersebut terdapat 

beberapa proses lagi yang dapat dilakukan oleh karyawan diantaranya melihat 

detail penjualan, hapus data transaksi penjualan, edit data transaksi penjualan dan 

tambah data transaksi penjualan. Untuk berhenti dari proses yang berlangsung user 

dapat logout. 

 Pada gambar 3.6 di bawah ini menggambarkan tentang aktifitas diagram 

yang dilakukan oleh karyawan dari UD. Arya Motor untuk memproses menu 

pembayaran pada sistem. 

Karyawan

Login

TIDAK

Mengolah 
pembayaran

Hapus data transaksi 
pembayaran

Edit data transaksi 
pembayaran

Bayar cicilan
Lihat detail 

pembayaran

Logout

YA

 

Gambar 3.6 Aktifitas  diagram Pembayaran 
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 Pada gambar 3.6 dapat dilihat bahwa karyawan melakukan login untuk 

dapat hak akses atas sistem. Apabila karyawan melakukan pengisian username dan 

password pada form login, dan ternyata username dan password tidak sesuai maka 

akan kembali ke halaman login untuk mengisi kembali, tetapi ketika username dan 

password sesuai,  maka karyawan akan menuju halaman Menu Cabang dan dapat 

memilih proses pembayaran, dari menu pembayaran tersebut terdapat beberapa 

proses lagi yang dapat dilakukan oleh karyawan diantaranya melihat detail 

pembayaran, hapus data pembayaran, edit data pembayaran dan bayar cicilan. 

Untuk berhenti dari proses yang berlangsung user dapat logout. 

 Pada gambar 3.7 di bawah ini menggambarkan tentang aktifitas diagram 

yang dilakukan oleh karyawan dari UD. Arya Motor untuk memproses menu data 

marketing pada sistem. 

Karyawan

Login

TIDAK

Mengolah data 
marketing

Hapus data 
marketing

Edit data marketing Tambah data marketing
Lihat detail 
marketing

Logout

YA

 

Gambar 3.7 Akfitas diagram marketing 
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 Pada gambar 3.7 dapat dilihat bahwa karyawan melakukan login untuk 

dapat hak akses atas sistem. Apabila karyawan melakukan pengisian username dan 

password pada form login, dan ternyata username dan password tidak sesuai maka 

akan kembali ke halaman login untuk mengisi kembali, tetapi ketika username dan 

password sesuai,  maka karyawan akan menuju halaman Menu Cabang dan dapat 

memilih proses data marketing, dari menu data marketing tersebut terdapat 

beberapa proses lagi yang dapat dilakukan oleh karyawan diantaranya melihat 

detail marketing, hapus data marketing, edit data marketing dantambah data 

marketing. Untuk berhenti dari proses yang berlangsung user dapat logout. 

3.3.2 Perancangan Basisdata 

 Basis data merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi karena berfungsi sebagai alat penyimpanan semua data yang diperlukan 

dalam sistem informasi Manajemen penjualan sepeda motor bekas di UD. Arya 

Motor yang terdiri dari sebelas tabel. 

1. Perancangan Tabel 

a. Tabel cabang 

Tabel cabang digunakan untuk menyimpan nama cabang, alamat user dan 

password. Tabel cabang dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 Tabel 3.2 Tabel Cabang 

Nama Kolom Tipe data Keterangan 

id_cabang Primary Key (int) Menyimpan data id cabang 

nama_cabang Varchar Menyimpan data nama cabang  

alamat Varchar Menyimpan data alamat cabang 

user Varchar Menyimpan data User cabang  

password Vafchar Menyimpan data Password cabang 

 

b. Tabel pembelian 

Tabel pembelian digunakan untuk menyimpan tanggal pembelian, nama 

tempat lelang, total_beli, total_bayar, jenis_pembayaran, dan keterangan. 

Tabel pembelian dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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 Tabel 3.3 Tabel pembelian 

Nama Kolom Tipe data Keterangan  

id_pembelian Primary Key 

(int) 

Menyimpan data id pembelian 

tgl_pembelian Varchar Menyimpan data tanggal pembelian 

nama_Lelang Varchar Menyimpan data nama tempat lelang 

total_beli Int Menyimpan data total pembelian motor 

total_bayar Int Menyimpan data total bayar 

jenis_pembay

aran 

Varchar Menyimpan data jenis pembayaran yang 

dilakukan 

keterangan Varchar Menyimpan data keterangan lunas atau 

belum dari proses pembelian 

id_cabang int Menyimpan data id cabang (FK) 

 

c. Tabel item_pembelian 

Tabel item pembelian digunakan untuk menyimpan harga beli. Tabel 

item_pembelian dapat dilihat di tabel 3.4. 

 Tabel 3.4 Tabel item_pembelian 

Nama Kolom Tipe data Keterangan  

id_itempembelian Primary Key (int) Menyimpan data id 

itempembelian 

harga_beli Int Menyimpan data 

harga beli 

id_pembelian Int Menyimpan data id 

pembelian (FK) 

id_motor Int Menyimpan data id 

motor (FK) 

 

d. Tabel motor 

Tabel motor digunakan untuk menyimpan data data dari setiap motor antara 

lain plat_nomor, no_mesin, warna, no_rangka, dan tahun_pembuatan. 

Tabel motor dapat dilihat di tabel 3.5. 
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 Tabel 3.5 Tabel motor 

Nama Kolom Tipe data Keterangan  

id_motor Primary Key (int) Menyimpan data id motor 

plat_motor Varchar Menyimpan data plat 

nomor 

no_mesin  Varchar Menyimpan data no mesin 

warna Varchar Menyimpan data warna 

no_rangka Varchar Menyimpan data no rangka 

tahun_pembuatan Varchar Menyimpan data tahun 

pembuatan 

status_motor Enum Menyimpan data status 

motor terjual atau belum 

terjual 

harga_jual Varchar Menyimpan harga jual 

motor 

id_kategori Int Menyimpan data id 

kategori motor (FK) 

 

e. Tabel kategori_motor 

Tabel kategori_motor digunakan untuk menyimpan nama_kategori, yang 

di maksud nama kategori ialah merk motor. Tabel kategori_motor dapat 

dilihat pada tabel 3.6. 

 Tabel 3.6 Tabel kategori_motor 

Nama Kolom Tipe data Keterangan 

id_kategori_motor Primary Key (int) Menyimpan data id kategori 

nama_kategori Varchar Menyimpan  

 

f. Tabel item_penjualan 

Tabel item penjualan digunakan untuk menyimpan harga jual. Tabel item 

penjualan dapat dilihat pada tabel 3.7. 
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 Tabel 3.7 Tabel item_penjualan 

Nama Kolom Tipe data Keterangan 

id_item_penjualan Primary Key (int) Menyimpan data id item penjualan 

harga_jual Int Menyimpan data harga jual 

id_penjualan  Int  Menyimpan data id penjualan 

(FK) 

id_motor Int Menyimpan data id motor (FK) 

 

g. Tabel penjualan  

Tabel penjualan digunakan untuk menyimpan total_bayar dan 

tanggal_penjualan. Tabel penjualan dapat dilihat pada tabel 3.8. 

 Tabel 3.8 Tabel penjualan 

Nama Kolom Tipe data Keterangan 

id_penjualan Primary Key (int) Menyimpan data id penjualan 

total_bayar Int Menyimpan data total bayar  

tgl_penjualan Varchar Menyimpan data tanggal pejualan 

id_cabang Int Menyimpan data id cabang (FK) 

id_pembeli Int  Menyimpan data id pembeli (FK) 

 

h. Tabel pembeli 

Tabel pembeli digunakan untuk menyimpan data-data pembeli antara lain 

no identitas, jenis identitas, nama, alamat, dan no telepon. Tabel pembeli 

dapat dilihat pada tabel 3.9. 

 Tabel 3.9 Tabel Pembeli 

Nama Kolom Tipe data Keterangan 

id_pembeli Primary Key (int) Menyimpan data id pembeli 

no_identitas Varchar Menyimpan data no identitas 

jenis_Identitas Varchar Menyimpan data jenis identitas 

nama Varchar Menyimpan data nama pembeli 

alamat Varchar Menyimpan data alamat pembeli 

no_telepone Varchar Menyimpan data no telepon 
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i. Tabel pembayaran_penjualan 

Tabel pembayaran penjualan digunakan untuk menyimpan tanggal bayar 

dan total bayar dari proses penjualan. Tabel pembayaran penjualan dapat 

dilihat pada tabel 3.10. 

 Tabel 3.10 Tabel pembayaran_penjualan 

Nama Kolom Tipe data Keterangan  

id_pembayaran

_penjualan 

Primary Key (int) Menyimpan data id pembayaran 

penjualan 

tgl_bayar Varchar Menyimpan data tanggal pembyaran 

total_bayar Int Menyimpan data total pembayaran 

id_penjualan Int Menyimpan data id pemjualan (FK) 

 

j. Tabel marketing 

Tabel marketing digunakan untuk menyimpan data-data dari marketing 

antara lain nama, no_identitas, jenis identitas, alamat dan no_telepon. Tabel 

marketing dapat dilihat pada tabel 3.11. 

 Tabel 3.11 Tabel marketing 

Nama Kolol Tipe data Keterangan 

id_marketing Primary Key (int) Menyimpan data id marketing 

nama Varchar Menyimpan data nama marketing 

no_identitas Varchar Menyimpan data no identitas 

marketing 

jenis_Identitas  Varchar Menyimpan data jenis identitas 

marketing 

alamat Varchar Menyimpan data alamat marketing 

no_telepone Varchar Menyimpan data no telepen 

 

k. Tabel fee_marketing 

Tabel fee_marketing digunakan untuk menyimpan fee yang di terima oleh 

marketing. Tabel fee_marketing dapat dilihat pada tabel 3.12. 
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 Tabel 3.12 Tabel fee_marketing 

Nama Kolom Tipe data Keterangan 

id_fee_marketing Primary Key (int) Menyimpan data id marketing 

fee Int Menyimpan data besar fee 

marketing 

id_marketing Int Menyimpan data id marketing 

(FK) 

id_penjualan Int  Menyimpan data id penjualan 

(FK) 

 

2. Relasi Antar Tabel 

 Dalam pemodelan struktur data, hubungan antara data pada sistem 

informasi ini menggunakan diagram relasi antar tabel. Yang mana dengan adanya 

diagram relasi antar tabel ini akan menunjukan hubungan antar tabel satu dengan 

tabel yang lain. Hubungan relasi antar tabel pada sistem informasi ini dapat dilihat 

pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.8 Relasi Antar Tabel 
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 Pada gambar 3.8 dapat dilihat relasi dari tabel yang terjadi pada database 

sistem pada UD. Arya Motor. Terdapat sebelas tabel yang telah terelasi antara satu 

tabel dengan tabel yang lainnya. Pada tabel cabang memiliki relasi dengan tabel 

penjualan dan tabel pembelian, di mana id_cabang bertindak sebagai foreign key 

pada tabel penjualan dan tabel pembelian. Pada tabel penjualan memiliki relasi 

dengan tabel pembayaran_penjualan, tabel fee_marketing dan tabel 

item_penjualan, di mana id_penjualan bertindak sebagai foreign key pada tabel 

pembayaran_penjualan, tabel fee_marketing, dan tabel item_penjualan. Pada tabel 

pembelian memiliki relasi dengan tabel item_pembelian, di mana id_pembelian 

menjadi foreign key pada tabel item_pembelian. Pada tabel motor memiliki relasi 

dengan tabel item_pembelian dan tabel item_penjualan, di mana id_motor menjadi 

foreign key pada tabel item_pembelian dan tabel item_penjualan. Pada tabel 

kategori_motor memiliki relasi dengan tabel motor, di mana id_kategori_motor 

menjadi foreign key pada tabel motor. Pada tabel marketing memiliki relasi dengan 

tabel fee_marketing, di mana id_marketing menjadi foreign key pada tabel 

fee_marketing. Pada tabel pembeli memiliki relasi dengan tabel penjualan, di mana 

id_pembeli menjadi foreign key pada tabel penjualan.  
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3.4 Perancangan Antarmuka 

 Antarmuka atau interface merupakan fasilitas yang menghubungkan 

pengguna sistem dengan sistem itu sendiri sehingga interface harus didesain supaya 

pengguna sistem mengerti cara menjalankan sistem tersebut. Dalam sistem ini 

antarmuka dibagi menjadi dua yaitu antarmuka administrator dan antarmuka tiap 

cabang. 

3.4.1 Antarmuka Administrator  

 Pada halaman antarmuka ini yang bertindak sebagai pengguna adalah admin 

yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem sesuai dengan SRS ( Software 

Requirement Specification). Berikut ini perancangan antarmuka untuk pengguna 

administrator 

1. Form akses  

Form yang digunakan pertama kali untuk masuk kedalam sistem, dengan 

melakukan input username dan password, dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Form Akses 

2. Antarmuka setelah login sebagai admin 

Tampilan setelah login sebagai admin pada form akses, dapat dilihat pada 

gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Halaman atarmuka setelah login admin 

3. Antarmuka untuk melakukan penambahan cabang 

Antarmuka ini digunakan untuk melakukan penambahan cabang, dengan cara 

melakukan klik pada tombol tambah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 3.11 dan untuk form penambahan dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.11 Halaman Antarmuka manajemen Cabang 
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Gambar 3.12 Form tambah Cabang 

4. Halaman antarmuka transaksi cabang 

Admin dapat melihat riwayat transaksi setiap cabang, rancangan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Halaman Antarmuka transaksi Cabang pada Admin 

5. Halaman antarmuka Stok Motor 

Di bawah ini merupakan rancangan untuk melihat stok motor jika login sebagai 

admin, dapat dilihat pada gambar 3.13. 
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Gambar 3.14 Halaman antarmuka stok motor 

6. Halaman antarmuka Laporan dan Grafik penjualan 

Di bawah ini merupakan rancangan untuk melihat laporan dan grafik penjualan 

pada sistem, gambar tersebut dapat dilihat pada gambar 3.15 dan gambar 3.16. 

 

Gambar 3.15 Halaman antarmuka laporan penjualan 
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Gambar 3.16 Halam antarmuka grafik penjualan 

3.4.2 Antarmuka untuk setiap Cabang 

 Pada halaman antarmuka ini yang bertindak sebagai pengguna adalah 

karyawan dari setiap cabang yang hak aksesnya disuaikan dengan SRS ( Software 

Requirement Specification). Berikut ini perancangan antarmuka untuk pengguna 

karyawan dari setiap cabang. 

1. Halaman antarmuka setelah login sebagai karyawan 

Setelah terdaftar sebagai salah satu cabang di UD. Arya Motor melalu sistem 

yang digunakan, maka karyawan akan mendapatkan username dan password 

sebagai user untuk mendapat akses ke sistem. Di bawah ini merupakan 

rancangan menu antarmuka untuk setiap cabang, dapat dilihat pada pada 

gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17 Halaman antarmuka login cabang 
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2. Halaman antarmuka untuk menu transaksi pembelian dan form pembelian 

Di bawah ini merupakan rancangan antarmuka untuk transaksi pembelian pada 

menu cabang dan form untuk pembelian, dapat dilihat pada gambar 3.18 dan 

gambar 3.19. 

 

Gambar 3.18 Halaman Transaksi Pembelian 

 

Gambar 3.19 Form transaksi pembelian 
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3. Halaman antarmuka untuk transaksi penjualan dan form penjualan 

Di bawah ini merupakan rancangan antarmuka untuk transaksi penjualan pada 

menu cabang dan form untuk penjualan, dapat dilihat pada gambar 3.20 dan 

gambar 3.21. 

 

Gambar 3.20 Halaman transaksi penjualan 

 

 

Gambar 3.21 Form transaksi penjualan 
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4. Halaman antarmuka untuk menu pembayaran dan form pembayaran 

Di bawah ini merupakan rancangan antarmuka untuk pembayaran pada menu 

cabang dan form untuk pembayaran, dapat dilihat pada gambar 3.22 dan gambar 

3.23. 

 

Gambar 3.22 Halaman Pembayaran 

 

Gambar 3.23 Form Pembayaran 

5. Halaman antarmuka untuk menu data marketing dan form tambah marketing 

Di bawah ini merupakan rancangan antarmuka untuk data marketing pada menu 

cabang dan form tambah marketing, dapat dilihat pada gambar 3.24 dan gambar 

3.25. 
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Gambar 3.24 Halaman data marketing 

 

Gambar 3.25 Form tambah marketing 

6. Halaman antarmuka untuk menu data pembeli 

Di bawah ini merupakan rancangan antarmuka untuk melihat  data pembeli pada 

menu cabang, dapat dilihat pada gambar 3.26. 



43 
 

 

Gambar 3.26 Halaman data pembeli 

7. Halaman antarmuka fee marketing 

Di bawah ini merupakan rancangan antarmuka untuk melihat  fee marketing 

pada menu cabang, dapat dilihat pada gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27 Halaman antarmuka Fee marketing 

  


