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ABSTRAK
Dalam toko sarana pertanian bayak terdapat data transaksi, stok barang, dan
lain-lain yang tidak mungkin dihafalkan. Hal ini juga akan menghambat proses
pemesanan barang apabila stok telah menipis. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah
sistem yang dapat mendata daftar-daftar data tersebut dengan melakukan
perbaikan dalam pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. Perbaikan yang
akan dilakukan yaitu membuat dengan menggunakan sistem pencatatan yang
berbasis komputer, baik dari segi pendataan dan barang persediaan, pencatatan
transaksi dan proses yang lain yang berhubungaan dengan aktifitas pada toko
yang bersangkutan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan sistem yang berbasis
komputer serta memudahkan karyawan dalam melakukan pencatatan transaksi.
Pada penelitian ini dibuat aplikasi penjualan untuk toko sarana pertanian
menggunakan bahasa pemrograman java dengan IDE NetBeans dan MySQL.
Tempat penelitian guna penulisan skripsi ini di toko sarana pertanian Citra
Lawu yang bertempat di dusun Mener, desa Segorogunung, kecamatan
Ngargoyoso, kabupaten Karenganyar. Metode pengembangan yang digunakan
pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem SDLC (System
Development Life Cycle). Data yang diperlukan dalam pembuatan sistem
informasi penjualan, yang meliputui jenis barang, jumlah barang, harga barang
dan data lain yang dibutuhkan. Pengumpulan data dengan pengamatan (observasi)
langsung ke toko.
Dalam pembuatan aplikasi sistem penjualan dan hasil percobaan
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1)Berhasil membuat aplikasi sistem
penjualan berbasis java dekstop; 2) Aplikasi sistem penjualan ini membantu
pencatatan transaksi penjualan di Toko Sarana Pertanian Citra Lawu; 3) Aplikasi
Sistem penjualan ini dilengkapi menu login, dan setiap user memiliki hak akses
yang berbeda sesuai jabatan yang dimiliki; 4) Berdasarkan data hasil kuesioner
yang didapat desain tampilan cukup bagus, penggunaan mudah, fitur-fitur cukup
lengkap, penguna cukup puas dalam pengoprasian, dan dengan penilaian
keseluruhan aplikasi ini bagus.
Kata Kunci: Java, IDE NetBeans, MySQL, Toko Sarana Pertanian Citra
Lawu

ABSTRACT
Inside the agriculture tools shop many of transaction data, goods stock, and other
things that cannot be memorized. Even if this matter can be, impede the process of order
stuff, if the stock being diminishes. On that score, the system is needed that can encode that
data list with fixing in a data managing system. The fixes that will be doing are making with
use registry system, which computerized, both in registry aspect and supply goods, the
transaction registry and the other process that, connected dealt only with shop activity.
This research made with the purposes to deliver the computerized basis system, and
facilitate the employees in transaction recording. In this research is made application for a
store selling agriculture using the programming language Java with NetBeans IDE and
MySQL.
Thesis research in order to place this in Citra Lawu agriculture tools shop that places
in Mener orchard, Segorogunung village, Ngargoyoso sub district, Karanganyar regency. The
development method that used in this research is SDLC system (System Development Life
Cycle). Data required in the manufacture sales information system, which includes the type
of goods, quantity of goods, prices of goods and other data you need.
In experiments it was concluded the following applications: 1) Success to make the
sales system application on java desktop basis. 2) This sales system application helps on sales
transaction record in Citra Lawu Agriculture Tools Shop. 3) This system also equipped with
login, and every user has an access right which, different as the position they’re have. 4) As
follow the questioner data result that it got the screen design good enough, easy to use, the
features is completely enough, the users quietly satisfied on operation it, and with the scoring
all of this application is quiet ones.
Keywords: Java, NetBeans IDE, MySQL, Citra Lawu Agriculture Tools Shop
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam

penelitian

ini

dilakukan banyak pengujian untuk
mendapatkan

sistem

informasi

penjualan yang diinginkan. Sistem
ini sudah bisa digunakan apabila
sudah mampu melayani
penjualan.

Berikut

proses

adalah

hasil

pengujian pada tahap pembuatan,
pelatian dan pengujian sistem yang
terbagi ke dalam beberapa tahap.
1.

Pengujian Menu Login
Pada percobaan menu login

ini

akan

dilakukan

pengujian

beberapa kali dan dengan user yang
berbeda. Hal ini dilakukan agar

didapat

kan

yang

dengan jenis barang yang berbeda,

diinginkan.Berikut ini merupakan

berikut ini merupakan tabel yang

tabel

digunakan untuk pengujan.

yang

hasil

digunakan

untuk

pengujian.

Tabel 1 Pengujian Menu Login

Tabel 2 Pengujian Menu Kasir

Dari pengujian yang dapat

Dilihat dari tabel 1 diatas maka
dapat disimpulkan bahwa pengujian
menu login dapa berjalan sesuai

dilihat pada tabel 2 diatas, dapat
dilihat bahwa pengujian pada menu
kasir

dengan yang diinginkan.

berjalan

sesuai

yang

diinginkan.
2.

Prengujian Menu Kasir
Pada

dilakukan

percobaan
pengujian

ini

akan
untuk

melakukan transaksi jual beli, hal
indilakukan agar didapatkan hasil
yang diinginkan. Dalam pengujian
ini akan dilakukan beberapa kali

3.

Pengujian Menu Barang
Pada percobaan ini akan

dilakukan
memasukkan

pengujian
barang,

untuk
hal

ini

dilakukan agar didapatkan hasil di
inginkan. Dalam pengujian ini akan
dilakukan beberapa kali dengan

jenis barang yang berbeda, berikut

adalah tabel yang digunakan

ini merupakan tabel yang digunakan

untuk pengujian tersebut.

untuk pengujan.

Tabel 4

Pengujian

Menu Laporan
Status

No

Tindakan

1

Print Laporan

2

HapusLaporan

Berhasil
Berhasil

Tabel 3 Pengujian Menu
Barang

Dalam

pengujian

menu laporan yang dapat
dilihat pada tabel 4.3 maka
pada menu laporan sudah
berjalan

sesuai

yang

diinginkan.

5. Pengujian Menu Pengelolaan
Dalam

pengujian

yang

Admin

dapat dilihat daritabel 3 diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa
menu barang tidak ada masalah
dalam menambahkan data.

4. Pengujian Menu Laporan
Dalam
menu

laporan

akan

dilakukan pengujuian, yang
mana pengujian ini dilakukan
untuk

mencetak

menu

percobaan

pengelolan

disini

akan

admin

dilakukan

pengujian

memasuka

mengubah

data

dan

karyawan

yang meliputui id_karyawan,

percobaan
ini

Dalam

dan

menghapus laporan. Berikut

nama_karyawan,
username_karyawan,
password_karyawan,
jabatan_karyawan.
merupakan

tabel

Berikut
yang

digunakan dalam pengujian.

Tabel 5

Pengujian

penjualan sarana pertanian

Menu Pengelolaan Admin

berbasis dekstop. Kuesioner
ditujukan kepada 3 orang
pegawai dan 7 orang yang
dipilih secara acak. Dari 10
orang yang yang mengisi
kuesioner

memsaukkan

user

baru berjalan dengan baik
dan

tidak

ada

kendala.

Berikut ini merupakan bukti
bahwa

pengujian

pengelolaan

menu
admin.

mengoprasikan
Baik

dapat

komputer.

buruknya

aplikasi

sistem penjualan ini, dinilai
berdasarkan hasil kuesioner
tersebut. Penilaian tentang
aplikasi menurut 10 orang
tersebut

adalah

sebagai

berikut:
7
6
5
4
3
2
1
0

Sangat
Bagus

Desain

Bagus
Fitur Laporan

bahwa

Fitur Data…

proses

disimpulkan

semua

Fitur Kasir

dapat

Mudah…

Dari tabel 5 diatas,

Cukup
Kurang

Gambar 4.3 Grafik
Data Responden
Gambar 2 Pengujian
Menu Pengelolaan Admin

6.

Analisa Kuesioner
Kuesioner diperlukan
untuk mengetahui penilaian
user terhadap aplikasi sistem

sistem

7
6
5
4
3
2
1
0

Lengkap
Cukup

penjualan

membantuy

ini

pencatatan

transaksi penjualan di toko
Sarana Pertanian Citra Lawu;

Kurang

3) Aplikasi sistem penjualan

Sangat
Puas

ini dilengkapi menu login,

Gambar 4.4 Grafik

dan setiap user memiliki hak
akses yang berbeda sesuai
jabatan yang dimiliki; 4)

Data Responden

Berdasarkan
kuesioner
KESIMPULAN
Dalam

data
yang

hasil
didapat

desain tampilan cukup bagus,
pembuatan

penggunaan

mudah,

fitur

aplikasi sistem penjualan dan

cukup

lengkap,

pengguna

hasil percobaan didapatkan

cukup

puas

dalam

kesimpulan sebagai berikut:

pengoprasian, dan dengan

1) Berhasil membuat aplikasi

penilaian

sistem

aplikasi ini bagus.

penjualan

berbasis

Java Dekstop; 2) Aplikasi

keseluruhan
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