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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

4.1 Implementasi Perangkat Pendukung 

 Implementasi perangkat pendukung merupakan penerapan dari perangkat-

perangkat pendukung yang disesuaikan kebutuhan dari pengguna dalam pembuatan 

sistem informasi. Hal tersebut diperlukan agar sistem yang telah dibangun sesuai 

dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Perangkat pendukung yang diperlukan 

agar sistem dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi Sublime sebagai script editor 

2. XAMPP sebagai web server 

3. Browser Google Chrome digunakan untuk menjalankan sistem 

4. Windows 8.1 64 bit sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan semua 

fungsi di atas. 

4.2 Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan pengimplementasian dari perancangan 

menjadi sebuah sistem yang bisa digunakan oleh user. Implementasi sistem dibagi 

menjadi dua yaitu implementasi basisdata dan implementasi antarmuka 

4.2.1 Implementasi Basisdata 

 Berikut ini merupakan hasil dari implementasi sistem dari perancangan 

basisdata ke dalam basisdata yang digunakan untuk sistem nantinya 

a. Tabel cabang 

Di bawah ini adalah tabel cabang setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.1 Tabel cabang 
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b. Tabel fee_marketing 

Di bawah ini adalah tabel fee marketing setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.2 Tabel fee_marketing 

c. Tabel item_pembelian 

Di bawah ini adalah tabel item pembelian setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.3 Tabel item_pembelian 

d. Tabel item_penjualan 

Di bawah ini adalah tabel item penjualan setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.4 Tabel item_penjualan 



46 
 

e. Tabel kategori_motor 

Di bawah ini adalah tabel item penjualan setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.5 Tabel kategori_motor 

f. Tabel marketing 

Di bawah ini adalah tabel marketing setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.6 Tabel marketing 

g. Tabel motor 

Di bawah ini adalah tabel motor setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.7 Tabel motor 
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h. Tabel pembayaran_penjualan 

Di bawah ini adalah tabel pembayaran penjualan setelah dilakukan implementasi 

ke sistem 

 

Gambar 4. 8 Tabel pembayaran_penjualan 

i. Tabel pembeli 

Di bawah ini adalah tabel pembeli setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.9 Tabel pembeli 

j. Tabel pembelian 

Di bawah ini adalah tabel pembelian setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.10 Tabel pembelian 
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k. Tabel penjualan 

Di bawah ini adalah tabel pembelian setelah dilakukan implementasi ke sistem 

 

Gambar 4.11 Tabel penjualan 

 

4.2.2 Implementasi Antarmuka 

 Berikut ini merupakan hasil dari implementasi sistem dari perancangan 

antarmuka ke dalam antarmuka users sehingga users dapat dengan mudah 

menggunakan sistem 

a. Halaman User sebagai Administrator 

 Administrator memiliki hak akses tertinggi terhadap sistem, itu dikarenakan 

dalam sistem manajemen penjualan ini administrator memiliki data manajemen 

cabang yang digunakan untuk login cabang. Data dari manajemen cabang tersebut 

digunakan oleh karyawan untuk dapat login di level selanjutnya yaitu Menu 

Cabang. Halaman Antarmuka implementasi dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Halaman Login Administrator 

Untuk masik ke dalam halam admin harus melakukan login terlebih dahulu 

dengan mengisikan username dan password. Untuk tampilan antarmuka 

halaman login administrator dapat dilihat pada gambar 4.12. 



49 
 

 

Gambar 4.12 Halaman Login 

Pada gambar 4.12 dapat dilihat administrator login dengan username admin dan 

password admin.  

2. Halaman Menu Pusat 

Setelah login administrator akan diarahkan ke halaman menu pusat. Halaman 

menu pusat dapat dilihat pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Halaman Menu Pusat 

Pada gambar 4.13 dapat dilihat halaman menu pusat setelah login sebagai 

administrator pada halaman tersebut dapat dilakukan beberapa proses 

diantaranya manajemen cabang, transaksi cabang, stok motor, laporan 

penjualan, grafik penjualan, dan kategori motor.  
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3. Halaman Manajemen Cabang 

Di bawah ini merupakan halaman manajemen cabang, halaman manajemen 

cabang dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Halaman Manajemen cabang 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat halaman manajemen cabang, pada halaman 

tersebut dapat dilakukan proses penambahan data cabang dengan proses 

menekan tombol tambah. Setelah menekan tombol tambah maka akan muncul 

form tambah cabang, form tersebut dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Halaman Form tambah Cabang 

Pada gambar 4.15 dapat dilihat user dapat melakukan penambahan cabang 

dengan cara melakukan pengisian pada form tambah cabang. Dengan mengisi 

Nama cabang, alamat, Username dan Password.  
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4. Halaman Transaksi Cabang 

Di bawah ini merupakan halaman Transaksi Cabang, salahsatu menu pada 

Menu Pusat yang berisi riwayat transaksi pada setiap cabang. Halaman transaksi 

cabang dapat dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Halaman Transaksi Cabang 

Pada gambar 4.16 dapat dilihat halaman transaksi cabang dibawahnya terdapat 

lagi menu untuk melihat history dari setiap cabang, caranya dengan melakukan 

klik pada salah satu cabang yang ingin dilihat riwayat transaksinya. Dapat 

dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Halawan Riwayat pembelian dan penjualan pada transaksi cabang 
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Pada gambar 4.17 dapat dilihat halaman riwayat pembelian dan penjualan pada 

menu transaksi cabang. Riwayat transaksi tersebut dapat dilihat pada setiap 

cabang user hanya perlu memilih cabang mana yang ingin ditampilkan riwayat 

transaksinya. 

5. Halaman Stok Motor 

Di bawah ini merupakan halaman pada menu pusat untuk melihat stok motor 

yang tersedia, dapat dilihat pada gambar 4.18 dan pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.18 Halaman menu stok motor 

 

Gambar 4.19 Halaman Stok pada cabang 

6. Halaman Laporan penjualan dan Grafik Penjualan 

Di bawah ini merupakan halaman menu pada menu pusat untuk melihat laporan 

penjualan dan grafik penjualan, dapat dilihat pada gambar 4.20 dan gambar 

4.21. 
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Gambar 4.20 Halaman Laporan penjualan 

 

Gambar 4.21 Halaman Grafik Penjualan 

b. Halaman User sebagai Karyawan 

 Berikut ini merupakan implementasi antarmuka yang dapat karyawan 

gunakan pada sistem informasi manajemen yang diterapkan di UD. Arya Motor. 

1. Halaman Login Karyawan 

Untuk masuk ke dalam halaman menu cabang karyawan perlu melakukan login 

dengan cara mengisi username dan password terlebih dahulu. Username dan 

password untuk login karyawan didapat dari penambahan manajemen cabang 

yang ada di menu pusat. Halaman login cabang dapat dilihat pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Halaman Login Cabang 

Pada gambar 4.22 dapat dilihat halaman login yang digunakan karyawan untuk 

dapat melakukan akses ke sistem. Dikarenakan UD. Arya Motor memiliki tiga 

cabang admin data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.14, masing- masing 

karyawan dapat melakukan login sesuai dengan data yang ada pada setiap 

cabang. 

2. Halaman Menu Cabang 

Di bawah ini merupakan halaman menu cabang yang tampil setelah karyawan 

login, dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Halaman Menu Cabang 

Pada gambar 4.23 dapat dilihat tampilan halaman menu cabang setelah login. 

Terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan antaralain transaksi (pembelian 
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dan penjualan), pembayaran, melihat dapat pembeli dan data marketing, serta 

melihat fee marketing. 

3. Halaman Transaksi Pembelian 

Di bawah ini merupakan halaman transaksi pembelian yang digunakan 

karyawan untuk melakukan pembelian motor dan memasukan data motor ke 

dalam sistem, tampilan dapat dilihat pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Halaman Transaksi Pembelian 

Pada gambar 4.24 dapat dilihat tampilan pada halaman transaksi pembelian, 

terdapat beberapa kolom yang ditampilkan antaralain tanggal pembelian, nama 

lelang, total bayar, jumlah bayar, jenis pembayaran, dan keterangan. Jika UD. 

Arya Motor melakukan pembelian motor karyawan memasukan data dengan 

cara melakukan klik pada tombol tambah, maka akan muncul form untuk 

mengisi data pembelian, form dapat dilihat pada gambar 4.25. 

 



56 
 

 

 

Gambar 4.25 Form Tambah Pembelian 

Pada gambar 4.25 dapat dilihat tampilan form untuk pelakukan penambahan 

data pembelian motor. Form berisi nama lelang, tanggal pembelian, dan jenis 

pembayaran. Kemudian untuk tambah motor berisi data motor kategori motor, 

plat motor, no mesin, warna, no rangka, tahun pembuatan dan harga beli. 

4. Halaman Transaksi Penjualan 

Di bawah ini merupakan halaman transaksi penjulaan yang digunakan 

karyawan untuk melakukan penjualan motor dan memasukan pembeli  ke dalam 

sistem, tampilan dapat dilihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Halaman Transaksi Penjualan 

Pada gambar 4.26 dapat dilihat tampilan pada halaman transaksi penjualan, 

terdapat beberapa kolom yang ditampilkan antaralain tanggal penjualan, nama 

pembeli, jenis identitas, no identitas,dan alamat. Jika UD. Arya Motor 

melakukan penjualan motor karyawan memasukan data dengan cara melakukan 

klik pada tombol tambah, maka akan muncul form untuk mengisi data 

penjualan,  form dapat dilihat pada gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Form Transaksi Penjualan 

Pada gambar 4.27 dapat dilihat tampilan form untuk pelakukan penambahan 

data pembelian motor. Form berisi tanggal penjualan, idetitas pembeli antara 

lain jenis identitas, no identitas, nama dan alamat. Kemudian untuk tambah 

motor berisi data motor kategori motor, plat motor, no mesin, warna, no rangka, 

tahun pembuatan dan harga beli. 

5. Halaman Pembayaran 

Di bawah ini merupakan halaman pembayaran yang digunakan karyawan untuk 

melakukan penginputan pembayaran dari penjualan motor dan memasukan data 

angsuran pembeli  ke dalam sistem, tampilan dapat dilihat pada gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Halaman Pembayaran 

Pada gambar 4.28 dapat dilihat tampilan dari halaman Pembayaran, terdapat 

beberapa kolom diantaranya tanggal penjualan, nama pembeli, no identitas, 

total bayar, total sudah bayar, dan status bayar. 

6. Halaman Data Marketing 

Di bawah ini merupakan halaman data marketing yang digunakan karyawan 

untuk melakukan penginputan data marketing, tampilan dapat dilihat pada 

gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Halaman Data Marketing 
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Pada gambar 4.29 dapat dilhat tampilan dari halaman data marketing, terdapat 

beberapa kolom diantaranya ID Marketing, Nama marketing, No idetitas, Jenis 

identitas, alamat, No hp/ telepon. 

7. Halaman Data Pembeli 

Di bawah ini merupakan halaman data pembeli yang digunakan karayawan 

untuk melihat data pembeli, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Halaman Data Pembeli 

Pada gambar 4.30 dapat dilihat tampilan dari halaman pembeli, terdapat 

beberapa kolom diantaranya nama, no identitas, jenis identitas, alamat. 

8. Halaman Fee Marketing 

Di bawah ini merupakan halaman Fee Marketing yang digunakan karayawan 

untuk melihat fee marketing, tampilan halaman dapat dilihat pada gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Halaman Fee Marketing 
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4.3 Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem merupakan metode untuk menguji fungsional dari sistem 

informasi agar dapat diketahui tentang kesiapan sistem informasi ketika dipakai 

nanti 

4.3.1 Studi Kasus Pembukaan Cabang Baru 

 Di bawah ini merupakan studi kasus yang dibuat saat pengujian sistem 

untuk pembukaan cabang baru 

1. Skenario 

UD. Arya Motor ingin membuka cabang baru, dan cabang baru tersebut ingin 

menerapkan sistem informasi manajemen seperti cabang-cabang sebelumnya. 

Apa yang harus dilakukan oleh UD. Arya Motor agar cabang baru itu dapat 

menggunakan sistem yang ada pada cabang-cabang showroom sebelumnya. 

2. Analisis kinerja sistem 

Analisis kinerja sistem merupakan bagian penerapan, bagaimana sistem 

menangani skenario yang jadi. Pada kasus di atas UD. Arya Motor ingin 

membuka cabang baru, kemudian akan menerapkan sistem informasi di cabang 

baru tersebut yang akan dilakukan adalah. 

a. Login sebagai Administrator 

Administrator perlu melakukan login ke sistem terlebih dahulu sebelum dapat 

melakukan input data cabang yang baru, dapat dilihat pada gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Login sebagai Administrator 
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b. Tambah Cabang  

Setelah login maka user akan diarahkan ke halaman menu pusat, di halaman 

menu pusat tersebut user dapat melakukan klik pada menu manajemen cabang. 

Kemudian melakukan klik pada tomboh tambah untuk melakukan tambah data 

cabang baru dengan mengisi form yang tampil sesuai dengan data yang ada. 

Halaman manajemen cabang dan form untuk pengisian data cabang dapat 

dilihat pada gambar 4.14 dan 4.15, dapat dilihat pada gambar 4.33 untuk 

tampilan halaman manajemen cabang sebelum dilakukan penambahan cabang 

baru dan untuk form yang user lakukan pengisian data cabang dan hasil dari 

penambahan cabang tersebut dapat dilihat pada gambar 4.34 dan gambar 4.35.  

 

 

Gambar 4.33 Halaman Manajemen cabang sebelum tambah cabang baru 

 

Gambar 4.34 Form isi data cabang baru 
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Gambar 4.35 Halaman cabang setelah penambahan cabang baru 

Pada gambar 4.35 dapat dilihat sistem telah menambahkan data dari cabang 

baru yakni cabang 2 dengan nama UD. Arya Motor 2. Dengan demikian UD. 

Arya Motor 2 dapat menggunakan sistem ini untuk proses olah data pada 

cabangnya. 

4.3.2 Studi Kasus Pembelian Sepeda Motor 

 Di bawah ini merupakan studi kasus yang dibuat saat pengujian sistem 

untuk pembelian sepeda motor 

1. Skenario 

UD. Arya Motor ingin melakukan pembelian sepeda motor setelah melakukan 

transaksi dengan pihak lelang maka UD. Arya Motor membawa motor dari 

lelang ke showroom, dalam kasus ini motor di drop di cabang 1 yaitu UD. Arya 

Motor 1.  

2. Analisis kinerja sistem 

Setelah sepeda motor tiba di cabang 1, karyawan melakukan input data ke 

sistem melalui form pembelian, yang telebih dahulu melakukan login dengan 

memasukan username dan password seperti pada gambar 4.22. Untuk tampilan 

halaman form pembelian yang diisi dapat dilihat pada gambar 4.36 dan gambar 

4.37. 
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Gambar 4.36 Pembelian motor 

 

Gambar 4.37 List motor yang dibeli 

Pada gambar 4.37 dapat dilihat bahwa UD. Arya Motor dapat membeli beberapa 

motor dalam satu kali transaksi pembelian. 
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4.3.3 Studi Kasus Penjualan Sepeda Motor 

 Di bawah ini merupakan studi kasus yang dibuat saat pengujian sistem 

untuk penjualan sepeda motor 

1. Skenario 

Ada pembeli yang ingin melakukan pembelian motor di UD. Arya Motor, 

pembeli telah memilih motor yang diinginkan. Kemudian pembeli berikan data 

diri ke karyawan untuk dilakukan input ke sistem. Pembelian dilakukan di 

cabang 1 yakni UD. Arya Motor 1. 

2. Analisis kinerja sistem 

Setelah mendapatkan data pembeli kemudian karyawan melakukan input pada 

sistem dengan cara melakukan klik pada menu cabang yakni transaksi 

penjualan, setelah itu klik tombol tambah maka akan muncul form transaksi 

penjualan. Karyawan dapat melakukan input data pembeli pada form tersebut. 

Untuk tampilan halaman form transaksi penjualan yang diisi dapat dilihat pada 

gambar 4.38. 
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Gambar 4.38 Input form transaksi penjualan 

Pada gambar 4.38 dapat dilihat form transaksi penjualan yang telah diisi data 

pembeli dan data motor, setelah submit akan diarahkan ke halaman transaksi 

penjualan, dapat dilihat pada gambar 4.39. dan untuk detail transaksi dapat 

dilihat pada gambar 4.40. 
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Gambar 4.39 Halama transaksi penjualan setelah input data 

 

Gambar 4.40 Detail penjualan motor 

4.3.4 Studi Kasus Pembayaran Cicilan oleh Pembeli 

 Di bawah ini merupakan studi kasus yang dibuat saat pengujian sistem 

untuk pembayaran cicilan oleh pembeli 

1. Skenario 

Ada pembeli yang ingin melakukan pembayaran cicilan motor di UD. Arya 

Motor, pembeli telah melakukan pembelian sepeda motor tetapi belum 

melakukan pelunasan pembayaran. Jika pembeli ingin membayar cicilan 

tersebut karyawan dapat menggunakan menu pembayaran. 

2. Analisis kinerja sistem 
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Untuk pembeli yang belum melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor 

karyawan dapat melihatnya pada menu pembayaran, dapat dilihat pada gambar 

4.41. 

 

 

Gambar 4.41 Pembayaran cicilan 

Pada gambar 4.41 dapat dilihat perbedaan antara pembeli yang telah melunasi 

pembayaran sepeda motor dan pemebli yang belum melunasi pembayaran 

sepeda motor. Untuk yang belum melakukan pelunasan karyawan dapat 

melakukan klik pada tombol bayar cicilan, dapat dilihat pada gambar 4.42. 

 

 

Gambar 4.42 Halaman pembayaran cicilan motor 
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Setelah melakukan pembeli melakukan pembayaran, dapat dilihat pada gambar 

4.43 dan gambar 4.44. 

 

Gambar 4.43 Pembeli telah membayar cicilan 

 

 

Gambar 4.44 Pembeli melunasi cicilan 

Pada gambar 4.44 dapat dilihat pembeli telah melunasi cicilan pembayaran 

sepeda motor, dengan berubahnya status bayar dari bayar cicilan menjadi lunas. 

4.4 Tahapan Konversi 

 O’Brien (2006) mengatakan bahwa operasi awal dari sistem bisnis yang 

baru, dapat menjadi tugas yang sulit. Hal ini biasanya memerlukan proses konversi 

(convertion) dari penggunaan sistem yang ada saat ini ke operasi aplikasi yang baru 
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atau yang lebih baik. Pada saat menganalisis konversi sistem perlu dipertimbangkan 

pendekatan konversi yang paling bagus untuk dilakukan. Teknik konversi sistem 

yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem yang baru yaitu : 

1. Konversi Langsung (Direct Conversion/ Plunge Strategy) 

2. Konversi Paralel (Parallel Conversion) 

3. Konversi Bertahap (Phased Conversion) 

4. Konversi Pilot (Pilot Conversion) 

 Berikut ini proses wawancara yang dilakukan antara pengembang dengan 

pemilik UD. Arya Motor : 

Pengembang : Apakah Bapak pernah terfikir untuk menerapkan sistem 

informasi manajemen pada usaha penjualan sepeda motor bekas 

yang sedang bapak lakukan sekarang ? 

Pemilik : Belum, karena memang saya kurang begitu paham dengan 

sistem informasi manajemen, kemudian apa pengaruhnya nanti 

ke usaha yang saya tekuni 

Pengembang : (Pengembang menjelaskan sistem informasi manajemen) 

Apakah pengolahan data baik data transaksi, dan data pelanggan 

di UD. Arya motor mengalami kendala ? 

Pemilik : Ya lumayan sih mas, soalnya saya sudah punya 3 cabang dan 

data transaksi yang masuk dan keluar sudah banyak, jadi kadang 

yang beberapa data yang keselip atau lupa terekap. 

Pengembang  : Bagaimana menurut Bapak mengenai sistem yang ditawarkan? 

Pemilik : Saya kira ini ide yang bagus mas, kalo memang nantinya sistem 

ini dapat membantu proses bisnis yang sedang berjalan di UD. 

Arya Motor saya ikut senang 

Pengembang : (Pegembang menjelaskan tahapan konversi). Setelah sistem 

selesai  dan berdasarkan tahapan yang saya jelaskan tadi kira-

kira Bapak lebih tertarik untuk melakukan metode konversi dari 

sistem lama ke sistem yang baru dengan metode yang mana ? 
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Pemilik : Ya saya ikut yang ahlinya saja mas, kalo menurut mas mana 

yang baik untuk usaha saya ? 

Pengembang : Oh kalo seperti itu saya menyarankan untuk melakukan 

konversi dengan tahapan parallel pak. Karena dari tahapan 

parallel ini nantinya sistem yang baru akan berjalan sersamaan 

dengan sistem yang lama, ini untuk memberikan derajad 

proteksi yang tinggi kepada organisasi dari kegagalan sistem 

baru dan ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang saya 

miliki pak. Saya menyarakan untuk lama waktu konversi 3 - 4 

bulan pak  

Pemilik : Ok .. mas tidak masalah. Terima kasih mas 

Pengembang : Sama-sama pak . Saya juga mengucapakan Terima kasih 

banyak  pak  

Berdasarkan rekam wawancara antara pengembang dan pemilik UD. Arya Motor, 

dapat ditarik kesimpulan tahapan konversis sistem lama kepada sistem baru adalah 

dengan  menggunakan tahapan korversi parallel dengan estimasi waktu tiga sampai 

dengan 4 bulan masa penggunaan sistem. 

4.5 Kelebihan dan Kekurangan 

 Dalam membangun suatu sistem, tentu ditemukan kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan yang terdapat pada sistem informasi manajemen 

penjualan motor bekas ini selama pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan transaksi pembelian sepeda motor, sistem dapat 

melakukan input data sepeda motor lebih dari satu data sepeda motor. 

b. Dalam penjualan sistem menyediakan form untuk fee marketing, itu 

diperuntukan agar UD. Arya Motor dapat memantau kinerja marketing. 

c. Dalam pembayaran cicilan sistem menampilkan sisa pembayaran 

sebelumnya dan user yang menggunakan pada saat itu hanya perlu 

melakukan input jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. 

d. Selain transaksi pembelian, transaksi penjualan juga dapat melakukan input 

lebih dari satu sepeda motor. 
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Selain kelebihan sistem juga memiliki kekurangan yaitu : 

 Transaksi pembelian dilakukan hanya melalui instansi lelang motor, tidak 

melalui perorangan  


