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Abstrak - Penulisan ini membahas tentang pembuatan aplikasi pembelian dan penjualan pada toko bangunan
sumber pembangunan menggunakan visual basic.net 2008 Aplikasi berdasarkan sistem pembelian dan
penjualan merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah bagian admin dalam melakukan
transaksi pembelian dan penjualan serta dapat memperoleh laporan yang lengkap dan akuran oleh pimpinan
perusahaan. Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pengelola toko
bangunan sumber pembangunan. Aplikasi pembelian dan penjualan berdasarkan sistem ini, dalam proses
transaksi pembelian dan penjualan, lebih mudah dan lebih cepat daripada metode sebelumnya yang
belum terkomputerisasi, sehingga memberikan banyak keuntungan dari segi penghematan waktu dan
biaya, dan memfasilitasi kinerja user dalam melakukan proses transaksi.
Kata Kunci : Perancangan Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan,Visual Basic. Net 2008

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Di masa sekarang ini, komputer merupakan salah satu
sarana yang sangat penting dalam membantu
berbagai macam pengolahan data perusahaan
seperti data penjualan, pembelian, serta persediaan
barang yang secara otomatis bekerja sendiri sesuai
dengan program yang dibuat. Pada dasarnya,
komputerisasi dalam perusahaan dilandasi oleh
kebutuhan pengolahan data pada perusahaan
tersebut. Dengan adanya proses transaksi yang
dilakukan hampir setiap hari, maka pengelolaan
data baik itu yang diperoleh dari transaksi
pembelian barang dari supplier maupun penjualan
barang kepada parakonsumen merupakan hal yang
wajib dilakukan demi mencapai manajemen
organisasi yang baik bagi Toko Bagunan Sumber
Pembangunan. Untuk itulah maka diperlukan suatu
sistem pengolahan data yang cepat, rapi dan
terorganisasi dengan baik, agar informasi yangdidapat
akan cepat diolah serta dikerjakan dengan cepat,
tepat, dan akurat. Pada saat ini, proses pengelolaan
data di Toko Bangunan
Sumber Pembangunan
didapatkan dari proses transaksi pembelian barang
maupun
transaksi
penjualan
barang
masih
menggunakan
sistem
manual
dan
belum
terkomputerisasi dengan baik.Yang mengakibatkan
kurangnya efisiensi kerja karyawan, sehingga
dalam proses pelayanan terhadap konsumen juga ikut
terpengaruh, yaitu terjadi kesalahan dalam mencatat
suatu transaksi, kesulitan dalam pengecekan keluar
masuk
barang, kondisi persediaan barang, dan
sebagainya.
1.2

Tujuan Penelitian
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a. Melakukan pencatatan dan pencarian data-data
pembelian dan penjualan barang dengan mudah, cepat
dan akurat
b. Memudahkan dalam pelayanan penjualan ke
pelanggan dan juga pembelian ke agen.
c. Membuat proses laporan transaksi pembelian dan
penjualan secara otomatis.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Persediaan (Inventory)
Secara umum istilah persediaan dipakai untuk
menunjukkan barang yang dimiliki untuk dijual
kembali atau digunakan untuk memproduksi barangbarang yang akan dijual. (Raymond McLeod Jr ;
2004)
Inventory berhubungan dengan persediaan bahan
baku, spare part, bahan- bahan penolong, bahanbahan setengah jadi untuk keperluan produksi dan
perlengkapan perusahaan maupun barang jadi. ( John J
Longkutoy ; 2005 )
Inventory (persediaan) didefinisikan sebagai suatu
proses data tentang keluar dan masuknya barang
dalam suatu bidang usaha atau proses manajemen
pengadaan atau persediaan barang di gudang..
Inventory berasal dari kata dasar gudang atau
penyimpanan. Inventory termasuk aktiva lancar
perusahaan yang pada dasarnya merupakan sistem
pengolahan barang yang meliputi :
1. Data Barang Masuk ( Pembelian)
a. Input Data Memasukkan atau mencatat data barang
yang masuk. Di dalam program ini disediakan form
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untuk memasukkan data barang masuk ke dalam
database komputer.
b. Membuat Laporan Data Barang Masuk (Pembelian)
Form Pembelian Form ini digunakan untuk mencatat
data transaksi pembelian atau order pembelian secara
rinci.
Rekap Pembelian Berisi data transaksi pembelian
dalam periode tertentu.
Laporan Pembelian dari Supplier Dalam program
aplikas inventori disediakan form untuk mencetak
laporan yang berisi jumlah barang yang masuk
2. Data Barang keluar
a. Input Data
Memasukkan atau mencatat data barang yang keluar/
dijual. Dalam program ini disediakan form untuk
memasukkan data barang yang telah dikeluarkan
oleh perusahaan ke dalam database komputer.
b.
Membuat Laporan Data Barang Keluar
(Penjualan)
Rekap Penjualan Berisi data transaksi penjualan
dalam periode tertentu berdasarkan Nota Penjualan.
Laporan Penjualan kepada Pelanggan.
Dalam program aplikasi inventori disediakan form
untuk mencetak laporan yang berisi jumlah barang
yang keluar.
3. Kontrol Stok Gudang
Stok barang dalam gudang akan senantiasa
terkontrol karena program ini dilengkapi fasilitas
atau form untuk melihat adanya barang-barang
yang sudah hampir mendekati habis atau kritis.
Dari form tersebut dapat diketahui jenis barang
yang akan habis sehingga segera dapat dilakukan
pembelian baru.
Dalam program inventori ini, berbagai informasi yang
dapat diambil adalah :
a. Informasi mengenai jumlah barang yang telah
terjual kepada pelanggan.
b. Jumlah barang yang telah dibeli dari supplier.
c. Keadaan stok yang terakhir dalam gudang untuk
semua barang.

kekuatan fasilitas dan teknis, status keuangan,
organisasi dan manajemen, reputasi, system,
penyesuaian prosedur, komunikasi, hubungan buruh,
dan lokasi
3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1 Rancangan Sistem
Rancangan
sistem
merupakan
rancangan
mekanisme kerja proses-proses yang dilakukan oleh
sistem dalam transaksi, baik pembelian maupun
penjualan. Sistem Informasi transaksi yang terjadi
pada Toko Bangunan sumber pembangunanini
dibuat dengan menggunakan software Rational Rose
Enterprise Edition yang berbasiskan UML (Unified
Modeling Language) yang terdiri dari diagram Use
Case dan diagram Activity. Di bawah ini
diterangkan rancangan Sistem Informasitransaksi
pembelian maupun penjualan.
3.2 Diagram Use case Usulan
1.Use Case Diagram File Master

Gambar 3.1 Use Case Diagram File Master

2. Use Case Transaksi Pembelian dan Penjualan

Di setiap bidang usaha proses inventory merupakan
hal yang biasa dilakukan,
untuk
mengetahui
seberapa banyak barang yang digunakan. Proses
inventory dalam sebuah bidang usaha dapat juga
digunakan untuk menganalisa berapa kira-kira laba
yang akan diperoleh.
2.2 Pemasok (Supplier)
Supplier adalah seseorang yang menjalankan
usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu
barang (produk) tertentu dalam jangka waktu
tertentu. Analisis dari kemampuan supplier adalah
untuk memenuhi kualitas, kuantitas, pengiriman,
harga/biaya, dan tujuan pelayanan. Beberapa atribut
penting supplier yang berhubungan untuk kriteria
utama mungkin meliputi sejarah masa lalu,

Gambar 3.2 Use Case Activity File Pembelian dan
Penjualan

3. Use Case Transaksi Pembuatan Laporan
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Gambar 3.3 Use Case Diagram Laporan
3.3 Rancangan Dialog Layar

3.3.1 Rancangan Login

Rancangan login ini terdiri dari gambar yang akan
dijadikan background,
textbox untuk inputan
password dan 2 tombol, yaitu tombol Login dan

tombol Cansel. Dibawah ini disajikan rancangan login
pada gambar

.

Gambar 3.4 Rancangan Login.
3.3.2.Rancangan Menu Utama
Rancangan input pertama yang penulis rancang
adalah menu utama yang merupakan perantara awal
untuk menghubungkan secara langsung ke semua

rancangan yang penulis buat. Rancangan menu
utama menggunakan menu. Dibawah ini disajikan
rancangan menu utama pada gambar

.
Gambar 3.5 Rancangan Menu Utama.
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3.3.3 Rancangan Entry Data Barang
Rancangan entry data barang akan dibuat untuk
mengentri data barang. Akan disediakan 8input-an,
yaitu kode barang, nama barang, tgl masuk, satuan,
stok, harga beli, harga jual dan harga satuan.
Rancangan input data barang terdiri dari 7 buah
tombol yaitu tombol tambah, simpan, ubah, hapus,
tutup, refresh dan cari. Bila kita meng-input data
barang baru dan kita pilih tombol simpan, maka nanti

data barang tersebut akan terlihat pada DataGrid dan
di laporan barang. Jika kita pilih tombol hapus maka
data barang tersebut dapat dihapus, jika kita pilih
tombol tambah maka kita dapat menambah data
barang, jika kita pilih tombol ubah kita dapat
mengubah data barang dan jika kita pilih tombol tutup
maka kita akan kembali ke menu utama. Dibawah ini
disajikan rancangan entry data barang pada gambar

Gambar 3.6. Rancangan Entry Data Barang.
3.3.4 Rancangan Entry Data Agen
Rancangan entry data agen akan dibuat untuk
mengentri data agen yang di entry bagian admin.
Rancangan entry data agen terdiri dari kode agen,
nama, tgl masuk, alamat, telepon, dan email yang
semuanya harus di entry terlebih dahulu. Selain itu
.

pada rancangan entry data agen terdapat dari 7 buah
tombol yaitu tombol tambah, simpan, ubah, hapus,
tutup, refresh dan cari . Hasil dari data agen yang kita
entry akan terlihat pada DataGrid. Dibawah ini
disajikan rancangan entry data agen pada gambar

Gambar 3.7 Rancangan Entry Data Agen.
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3.3.5 Rancangan Entry Data Pelanggan
Rancangan entry data pelanggan akan dibuat untuk
mengentri data pelanggan yang di entry bagian admin.
Rancangan entry data pelanggan terdiri dari kode
pelanggan, nama pelanggan, tgl masuk, alamat,
pekerjaan, email dan nomor telepon, yang semuanya

harus diinput terlebih dahulu. Selain itu pada
rancangan entry data agen terdapat dari 7 buah tombol
yaitu tombol tambah, simpan, ubah, hapus, tutup,
refresh dan cari. Hasil dari data pelanggan yang kita
enrty akan terlihat pada DataGrid. Dibawah ini
disajikan rancangan input data pelanggan pada gambar

Gambar 3.8 Rancangan Input Data Pelanggan
3.4 Rancangan Class Diagram
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Gambar 3.9 Rancangan Class Diagram (Entity)
4. PENGUJIAN SISTEM
Pengujian sistem usulan dilakukan untuk mengetahui
berhasil atau tidaknya suatu program yang dirancang
sesuai dengan kebutuhan “Aplikasi Pembelian dan
Penjualan”. Pengujian dilakukan tahapan yaitu secara
offline.
- Pengujian offline : dilakukan dengan menjalankan
langsung aplikasi pada laptop dan mengujinya

apakah masih terdapat kekurangan yang harus
diperbaiki.
4.1 Spesifikasi hardwareyang digunakan pada
pengujian
Dalam pengujian penulis menggunakan jenis
hardware yaitu Laptop Toshiba L640, Acer 4736 dan
PC desktop

Tabel 4.1 : Tabel spesifikasi hardwareyang digunakan pada ngujian
Laptop Toshiba
Laptop Acer 4736
PC Desktop
L310
Windows 7 Ultimate Windows 7 Home
Windows XP
Sistem Operasi
Premium
Service Pack 3
Intel Core i3 M370
Intel Core2Duo
Intel Pentium IV
Processor
2,40Ghz
T4600 2,20 Ghz
LGA 2,8 Ghz
Intel GMA X3100
Intel GMA X3100
Ati Radeon
VGA
Memory 1GB
Memory 1 GB
Memory 768 Mb
Memory
DDR3
DDR2
DDR1
HDD 320GB
Hardisk 160 GB
Hardisk 80 Gb
Harddisk
Display 14″
Display 14”
Display 16”
Display
Spesifikasi

Dari hasil pengujian diatas didapat kesimpulan bahwa
segala fungsi berjalan lancar, hanya mungkin terjadi
perbedaan kecepatan pengolahan data karena
perbedaan spesifikasi hardware, akan tetapi perbedaan
kecepatan pengelolaan tersebut tidaklah terlalu
terlihat, karena aplikasi hanya membutuhkan sedikit
memori untuk memjalankannya.

4.2 Daftar Pengujian Yang Telah Dilakukan
Pengujian dilakukan pada jenis Laptop dan Pc dengan
spesifikasi hardware yang berbeda, yaitu pada Laptop
Toshiba L640, Laptop Acer 4736 dan PC Pentium
IV. Data hasil uji coba dapat dilihat pada tabel
dibawah ini

Tabel 4.2 Tabel Hasil Pengujian Aplikasi Pembelian dan Penjualan
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Kesimpulan terhadap hasil pengujian berdasarkan
perbedaan spesifikasi hardware adalah aplikasi yang
telah dibuat dapat berjalan dengan baik, namun ada
perbedaan waktu untuk setiap prosesnya di setiap
Laptop atau Pc dengan spesifikasi hardwareyang
berbeda.
Semakin tinggi spesifikasi hardware yang digunakan
maka waktu proses akan semakin cepat dan begitu
pula sebaliknya, semakin rendah spesifikasi hardware
yang digunakan maka waktu proses akan semakin
lama.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisa yang dilakukan dari pembuatan
aplikasi transaksi pembelian dan penjualan ini, dapat
ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin
diperlukan untuk pengembangan sistem yang lebih
baik lagi.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari tugas akhir ini adalah
sebagai berikut :
a. Dengan aplikasi transaksi ini pembelian dan
penjualan ini pembuatan laporan barang menjadi lebih
cepat dan akurat.
b. Mempermudah admin dalam mengidentifikasi
persediaan barang karena terdapatnya menu khusus
dalam aplikasi ini.
c. Mempermudah Mengatasi pencarian dokumen
secara cepat dan akurat,
meliputi laporan pembelian dan penjualan pada toko
bangunan, karena telah tersedia menu-menu pilihan
berdasarkan kebutuhan sehingga informasi dihasilkan
menjadi cepat dan akurat.
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5.2 Saran
Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai
berikut :
1. Sistem Informasi Transaksi Pembelian dan
Penjualan yang telah dibuat ini diharapkan dapat
diterapkan sebagaimana mestinya pada Toko
Bangunan Sumber Pembangunan
2. Aplikasi Transaksi Pembelian dan Penjualan ini
sebaiknya dikembang lanjutkan untuk mendapatkan
hasil yang lebih baik dan juga optimal
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