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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1.  Tampilan Hasil  

 Berikut ini dijelaskan tentang tampilan hasil dari perancangan sistem 

informasi penjualan komponen listrik pada PT. Putra Sejati Mandiri Medan dapat 

dilihat sebagai berikut : 

1. Menu Utama/Home 

 

Halaman ini merupakan tampilan awal pada saat pengguna mengakses 

aplikasi sistem ini, dapat terlihat seperti pada gambar IV.1 berikut : 

 

 
 

 

Gambar IV.1. Tampilan Menu Home pada Saat Mengakses Sistem Informasi 
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2. Tampilan Halaman Katagori Produk 

 

Tampilan halaman ini menampilkan tentang data katagori produk yang 

ditampilkan kepada para pengunjung webside, sistem informasi ini dapat terlihat 

seperti pada gambar IV.2 berikut : 

  

 
 

 

Gambar IV.2. Tampilan Halaman Katagori Produk 

 

 

 

3. Tampilan Halaman Detail Produk 

Pada halaman ini pengguna dapat melihat rincian dari setiap produk yang 

dipilh oleh penggunatersebut, dan juga pengguna dapatmeninggalkan komentar 

pada setiap produk tersebut,  dapat dilihat seperti pada gambar IV.3. berikut : 
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Gambar IV.3. Tampilan Halaman Detail Produk 

 

4. Tampilan Halaman Berita   

 

Tampilan halaman berita ini untuk dapat melihat setiap berita yang sering 

terjadi diakibatkan kelalaian dalam penggunaan komponen listrik, halaman berita 

ini dapat dilihat seperti pada gambar IV.4. berikut : 

 

       
 

 

 Gambar IV.4. Tampilan Halaman Berita 
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5. Tampilan Halaman Daftar Belanja 

Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi tentang daftar belanja 

yang sedang diproses atau pun sudah sukses dikirim ke konsumen dapat dilihat 

pada gambar dibawah IV.5 berikut : 

 

 

Gambar IV.5. Tampilan Halaman Daftar Belanja 

 

 

IV.1.2. Tampilan Halaman yang diakses oleh admin 

 

1. Tampilan Halaman Login Admin 

Untuk masuk sebagai administrator, maka admin harus melakukan login 

dahulu yaitu dapat dilihat pada gambar IV.6 berikut. 

 

 

 
Gambar IV.6. Tampilan Halaman Login Admin 
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2. Tampilan Halaman Input Katagori Produk 

Katagori produk adalah data yang diinput oleh admin mengenai data 

komponen listrik yang dijual atau pun di pasarkan oleh PT. Putra Sejati Mandiri, 

data tersebut dapat disimpan, edit, dan dihapus, dapat dilihat pada gambar IV.7 

berikut ini. 

 

 Gambar IV.7. Tampilan Halaman Input Katagori Produk 

 

3. Tampilan Halaman Input Kelola Produk 

Halaman Input Data kelola produk ini berfungsi untuk menginutkan data 

produk yang pada PT. Putra Sejati Mandiri, dapat dilihat pada gambar IV.8 

berikut ini. 
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Gambar IV.8. Tampilan Halaman Input Kelola Produk 

 

4. Tampilan Halaman Input Kelola Berita 

Data kelola berita adalah data yang diinput oleh admin mengenai data 

berita yang sering terjadi dalam penggunaan atau pun pemakaian komponen listrik 

baik dalam instansi atau pun perumahan.data tersebut dapat disimpan, diedit, dan 

dihapus, dapat dilihat pada gambar IV.9 berikut.  

 

 

 

Gambar IV.9. Tampilan Halaman Input Kelola Berita 
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5. Tampilan Halaman Input Data Pembeli 

Pada tampilan ini pengguna dapat melihat data informasi tentang pembeli atau 

pun pengorder barang yang sudah sukses dikirim langsung ke konsumen, dapat 

dilihat pada gambar IV.10 berikut ini. 

 

Gambar IV.10. Tampilan Halaman Input Data Pembeli 

 

6. Tampilan Halaman Input Data Pesanan 

Pada tampilan ini pengguna dapat melihat data informasi tentang pesanan 

atau pun pengorder barang yang sudah sukses dikirim langsung ke konsumen, 

dapat dilihat pada gambar IV.11 berikut ini. 

 

Gambar IV.11. Tampilan Halaman Input Data Pesanan 
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IV.2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem  

Setiap Sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini adalah 

kelebihan dan kekurangan sistem yang telah di rancang. 

 

IV.2.1. Kelebihan Sistem 

Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses penjualan komponen listrik menjadi lebih mudah dan cepat 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan penjualan. 

2. Aplikasi ini bisa digunakan lebih dari satu komputer ( jaringan ) 

karena dibangun berbasis web. Untuk tiap komputer, client cukup 

mengaksesnya menggunakan komputer. 

3. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat pada umumnya dapat terbantu 

dengan adanya kemudahan untuk pemesanan atau penjualan produk 

yang ada pada PT. Putra Sejati Mandiri Medan dengan mudah dan 

cepat. 

4. Sistem yang dapat mempermudah dalam melihat kondisi penjualan 

perusahaan yang meliputi laporan penjualan akan meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

5. Program ini dirancang dengan sederhana dan mudah untuk digunakan. 
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IV. 2.2. Kekurangan Sistem 

Adapun kekurangan sistem yang telah dibuat oleh penulis ini diantaranya 

yaitu : 

1. Sistem ini masih memiliki banyak kekurangan dalam menampilkan data 

pelanggan. 

2. Tampilan aplikasi ini masih cukup sederhana. 

3. Belum lengkapnya panduan untuk menjalankan aplikasi. 

4. Walaupun sudah berbasis web tetapi hanya sebatas Local Area Network 

(LAN) saja. 

5. Aplikasi ini dibangun hanya untuk penjualan komponen listrik di PT. 

Putra Sejati Mandiri Medan. 

6. Belum adanya sistem keamanan yang baik dalam perancangan sistem ini. 

7. Pengolahan data penjualan komponen listrik ini masih tergolong dalam 

pengolahan skala kecil. 

 


