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ABSTRACT 

Design automation inventory credit balance this stock is a server application that is used to facilitate pulse process purchases and 

sales of electronic pulses / electric then reporting the results of transaction processing and supply management stock / credit 

balances automatically. This application was built using the programming language Hypertext Preprocessor. The purpose of this 

final report to compare the practice of application design automation inventory stock outstanding balance with the theory that has 

been obtained from the lecture bench and gain experience valuable observations in the field (counter / kiosk Chantika), as a 

graduation requirement assessment and Engineering Program Information S1. Data collection methods used by the author is 

observation, interviews, and literature. The data used are primary data and secondary data. Activities conducted by the author at 

the time in the counter / kiosk Chantika is helping field applications that can facilitate the process of credit sales transactions 

electronically / electrically, reporting the results of the transaction and supply management stock / credit balances automatically. 

With applications design automation inventory balances this stock balance can be one of the alternatives used by counter / kiosk 

Chantika in transaction processing and supply management stock / credit balances automatically. 
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I. PENDAHULUAN1 

Perluasan teknologi infomasi melalui komputer disegala 

bidang membutuhkan suatu penanganan yang lebih baik, 

akurat dan mendetail, sudah merupakan tuntunan dari 

perkembangan kebutuhan akan informasi itu sendiri. 

Pengaruh teknologi informasi begitu besar dalam berbagai 

segi kehidupan, baik secara individual maupun institusi. 

Namun pada kenyataannya meskipun teknologi informasi 

telah berkembang dan mendunia saat ini, masih juga 

terdapat begitu banyak institusi yang belum memanfaatkan 

kemajuan teknologi ini meskipun hanya untuk kegiatan 

operasional sehari-hari.  

Counter/ kios Chantika merupakan salah satu counter/ 

kios pulsa Semarang mengaku selama ini banyak muncul 

permasalahan yaitu adanya kesalahan proses pengolahan 

dan penyampaian informasi. Terutama dalam proses 

transaksi pembelian dan penjualan pulsa elektonik/ elektrik, 

dari pelaporan hasil proses transaksi dan pengelolaan 

persedian stok/ saldo pulsa. 

Masalah–masalah itu dapat menghambat aktivitas 

perusahaan, terlebih lagi sampai menimbulkan kerugiaan 

bagi perusahaan. Maka diperlukan suatu sistem informasi 

yang dapat mendukung pengelolaan informasi yang ada 

serta mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan 

menggunakan sistem terkomputerisasi.  

Penulis mencoba mengembangkan kemampuan 

dibidang informatika untuk membuat sebuah perangkat 

lunak (software), yang dapat membantu dalam pengambilan 

 
 

keputusan dan memberikan kemudahan dalam pengolahan 

sebuah informasi transaksi dan pengadaan stok/ saldo pulsa. 

Diharapkan counter/ kios Chantika dapat menghasilkan 

data yang tepat, akurat, serta pelayaan yang maksimal bagi 

pelanggan yang membutuhkan dan dapat membantu 

counter/ kios chantika dalam mencapai tujuan institusi 

tersebut, yakni aplikasi yang bertujuan mengoptimalkan 

pengadaan saldo untuk mencapai efesiensi dan efektifitas 

counter/ kios Chantika.  

Dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk 

mengembangkan teknologi Informasi Persediaan saldo 

yang ada saat ini sehingga dapat mengatasi kekurangan-

kekurangan yang ada.  

Kemudian penulis mengangkat hal tersebut untuk 

dijadikan sebagai skripsi dengan judul  “RANCANG 

BANGUN INVENTORY OTOMATISASI SALDO 

BALANCE STOCK PADA COUNTER (KIOS) 

CHANTIKA SEMARANG”. 

II. PERANCANGAN SISTEM 

Rancangan Struktur Database Aplikasi (server_pulsa) 

Untuk menjelaskan hasil yang diinginkan dan 

menghindari kerangkapan data, aplikasi ini menggunakan 

dua database yaitu database db_server_pulsa. dan database 

db_smsd. Database db_server_pulsa terdiri dari 8 tabel, 

yaitu tb_admin, tb_deposit, tb_kas, tb_konvigurasi, 

tb_pembelian, tb_penjualan, tb_product, tb_provider. 

A Tabel tb_admin 

Digunakan untuk menyimpan data admin. Berikut 

struktur tabelnya : 
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Tabel 1 Struktur Tabel tb_admin 

 
 

B Tabel tb_deposit 

Digunakan untuk menyimpan data deposit (stok/ saldo)   

masuk dan keluar. Berikut struktur tabelnya : 

Tabel 2 Struktur Tabel tb_admin 

 
 

C Tabel tb_kas 

Digunakan untuk menyimpan data pembayaran dari 

pembeli dan data sisa stok/ saldo keluar. Berikut struktur 

tabelnya : 

Tabel 3Struktur Tabel tb_kas 

 
 

D Tabel tb_konfigurasi 

Digunakan untuk mengubah data input dari form 

penjualan menjadi format sms (Kode.No_tlp;Pin) yang 

akan ditujukan kepada provider (dealer pulsa). Berikut 

struktur tabelnya : 

Tabel 4 Struktur Tabel tb_konvigurasi 

 
 
E Tabel tb_pembelian 

Digunakan untuk menyimpan data stok/ saldo masuk 

balance untuk proses sistem akuntansi. Berikut struktur 

tabelnya : 

 

 

 

Tabel 5 Struktur Tabel tb_pembelian 

 
 

F Tabel tb_penjualan 

Digunakan untuk menyimpan data penjualan dari hasil 

transaksi pulsa oleh pembeli. Berikut struktur tabelnya : 

Tabel 6 Struktur Tabel tb_penjualan 

 
 

G Tabel tb_produk 

Digunakan untuk menyimpan data produk yang telah 

di input buat, tambah, edit, dan hapus. Berikut struktur 

tabelnya : 

Tabel 7 Struktur Tabel tb_produk 

 
 

H Tabel tb_provider 

Digunakan untuk menyimpan data jenis produk chip 

card (INDOSAT, SIMPATI, SMARTFREEN, DLL). 

Berikut struktur tabelnya : 

Tabel 8 Struktur Tabel tb_provider 
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A. Perancangan UML 

Hal pertama kali yang harus dilakukan sebelum 

membangun sebuah sistem adalah merancang dengan 

matang sistem yang akan dibangun tersebut. Sehingga 

sistem yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan keinginan. 

Di dalam tahap ini menggambarkan perancangan sistem 

dengan menggunakan UML. 

 

a. Use Case Diagram 

Bentuk use case diagram pada sistem transaksi pulsa 

dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini. 

 
Gambar 1 Use case diagram 

 

b. Skenario Use case 

Rincian lebih lengkap tentang use case pada use case 

diagram untuk perancangan transaksi pulsa dapat dilihat 

pada scenario Use Case di bawah ini. 

 

Skenario Use Case 

1.  Pembeli sebagai aktor yang melakukan transaksi 

pembelian, memiliki use case transaksi (memberikan 

nomor handphone dan nominal pulsa yang akan dibeli) 

dan menerima pulsa (dari aktor admin penjual yang 

telah mengirim permintaan transaksi pulsa kepada 

provider (dealer pulsa)). 

2.  Admin penjual sebagai aktor yang menjual pulsa, 

memiliki use case request balance stock (stok/  saldo), 

login ke aplikasi serta memiliki hak akses dengan cara  

input : user name dan password, input nomor 

handphone dan nominal pulsa yang diminta oleh 

pembeli saat setelah melakukan transaksi pada aplikasi 

untuk dikirim kepada provider (dealer pulsa). 

3.  Aplikasi adalah aktor alat yang membantu penggunaan 

sistem kerja aktor admin penjual dalam melakukan 

kegiatan transaksi penjualan pulsa elektrik yang akan 

dikirim kepada aktor provider (dealer pulsa), memiliki 

use case menerima user name dan password yang di 

input aktor admin penjual, penjualan sebagai input serta 

media transaksi pulsa dari penjual kepada, rekap, saldo, 

produk, pembelian, keuangan, inbox (membantu aktor 

admin penjual dalam penggunaan fungsinya masing-

masing). 

4.  Provider (dealer pulsa) sebagai aktor yang menerima 

request balance stock (saldo) dari aktor admin penjual, 

memiliki use case mengirim stok/  saldo balance apabila 

stok/  saldo telah menemui batas limited yang telah 

ditentukan dalam kesepakatan, serta mengirim pulsa 

langsung kepada aktor pembeli sesuai dengan transaksi 

permintaan dari aktor admin penjual yang dikirim sesuai 

format dari form penjualan aktor aplikasi, memberikan 

informasi kepada aktor admin penjual dan pembeli dari 

hasil transaksi. 

 

c. Class Diagram 

Bentuk class diagram dan atribut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 
Gambar 2 Class Diagram 

 

d. Activity Diagram 

Bentuk Activity diagram pada sistem pengadaan saldo 

dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 3  Activity Diagram 

e. Sequence Diagram 

Bentuk sequence diagram dari pengadaan saldo dapat 

dilihat dari gambar berikut ini. 



 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah melakukan perancangan sistem terhadap aplikasi 

yang akan dibangun, maka tahap selanjutnya adalah 

mengimplementasikan hasil perancangan menggunakan 

bahasa pemrograman. Pengimplementasian aplikasi ini 

bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana progres 

pengembangan berlangsung sehingga dapat dilakukan 

perubahan jika terdapat pemasukan dari pemakai. 

Hasil implementasi terhadap rancangan model sistem 

adalah sebuah aplikasi server pulsa yang dibangun 

menggunakan bahasa perograman PHP dan basis data 

phpmyadmin pengelola sistem yang dibantu dengan 

penggunaan XAMPP sebagai server web lokal dengan URL 

localhost/pulsaku. Adapun tampilan aplikasi setelah 

mengalami proses implementasi. 

 

TAMPILAN HALAMAN ADMIN INTERFACE 

a. Bagan Halaman Login 

 
Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh 

admin penjual, untuk melakukan login dengan 

menginputkan username dan password agar dapat masuk 

kedalam aplikasi pulsa dan memiliki hak akses penuh 

dalam pengoperasiannya. 

 

b. Bagan Halaman Home 

 

Halaman „home‟ atau yang disebut dengan halaman awal 

dari suatu sistem dan didalamnya terdapat beberapa menu-

menu yang memiliki peran untuk melakukan kegiatan 

penjualan pulsa elektrik. Admin penjual hanya perlu 

menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing pada 

setiap menu sistemnya, dengan cara memilih menu terlebih 

dahulu pada tampilan header. 

 

c. Bagan Halaman Penjualan 

 
Halaman ini bagian setelah admin penjual memilih menu 

penjualan, berfungsi sebagai media dalam transaksi 

penjualan pulsa elektrik. Admin penjual dapat melakukan 

tahap menginput form yang tersedia hingga kegiatan input 

selasai dan proses pengiriman kepada pihak provider. 

 

d. Bagan Halaman Pembelian 

 
Halaman ini sebagai media admin penjual dalam 

melakukan penyimpanan data inventory saldo otomatis 

masuk, tombol „Simpan‟ ialah proses kegiatan setelah input 

pada form selesai. 

 

e. Bagan Tampilan Halaman Produk 

 
Bagian ini adalah tampilan halaman produk bagian depan 

yang menampilkan beberapa produk-produk dan jenis-jenis 

nama kartu provider serta harga-harga yang telah dibuat. 
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f. Bagan Halaman Form Produk 

 
Pada halaman input form produk ini adalah bagian yang 

harus di input oleh admin penjual untuk menciptakan dan 

menambah produk-produk yang menjadi data untuk 

kebutuhan transaksi pulsa elektrik. 

 

g. Bagan Halaman Sisa Saldo 

 
Halaman saldo merupakan tampilan dimana data saldo 

awal yang telah dibuat pada menu halaman pembelian oleh 

admin penjual dikurangi dengan harga transaksi provider 

(dealer pulsa). Pada fungsinya menampilkan jumlah akhir 

dari saldo yang tersisa. 

 

h. Gambar Saldo Minimal 

 
Pada bagian gambar diatas menunjukkan minimal saldo 

yang ditentukan. Apabila saldo dari hasil transaksi kurang 

dari jumlah 110000 tersebut, maka secara otomatis akan 

muncul pemberitahuan limit saldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Bagan Halaman Rekap 

 
Merupakan tampilan data-data dari hasil transaksi 

penjualan oleh admin penjual. Dalam fiturnya terdapat 

tombo-tombol (<< , < , >) yang berfungsi untuk 

menampilkan data hasil transaksi pada halaman berikutnya, 

atau melakukan pencarian halaman dengan menginputkan 

pada form disamping tombol „GO‟, dan tombol (view) 

menampilkan hasil transaksi berupa faktur/ nota dari 

transaksi penjualan sebelumnya, tombol (delX) menghapus 

data dari tampilan data rekap. 

 

j. Bagan Halaman Keuangan 

 
Halaman keuangan adalah tampilan dimana harga yang 

telah dibayarkan oleh pembeli kepada admin penjual 

melalui kegiatan transaksi penjualan pulsa elektrik yang 

diakumulasikan didalamnya, sehingga menampilkan hasil 

dari total saldo kas (laba bersih).  

Algoritma Perhitungan Laba : 

Rumus : *(a - b = c) 

Penjelasan Rumus : 

A. (jumlah nominal – nominal pembelian saldo = laba 

bersih) 

204.000 

196.400 

 7.600 

Jumlah nominal harga = 204.000 -196.400 (harga bayar 

saldo) 

Total   = 7.600 (laba bersih) 

Algoritma dari pengujian sistem data keuangan laba untuk 

counter (kios) Chantika Semarang ini telah sesuai dengan 

aplikasi yang dibuat, deskripsi selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 5. 2 : 



 
 

 

k. Bagan Halaman Kirim SMS 

 
 

Halaman ini merupakan tampilan yang menjadi media 

admin penjual untuk melakukan kegiatan mengirim 

komplain dalam format sms kepada nomor tujuan provider 

(dealer pulsa), pada kegiatannya admin penjual harus 

menginputkan pesan kode dalam tabel form „keterangan‟. 

Dalam fiturnya terdapat tombol „Kirim SMS‟ yang 

merupakan hasil akhir dari kegiatan mengirim pesan kepada 

nomor tujuan provider (dealer pulsa). 

 

l. Bagan Halaman Outbox 

 
Halaman ini merupakan tampilan yang menunjukkan hasil 

dari data pengiriman pesan keluar dari kegiatan yang 

dilakukan admin penjual melalui form pesan pada menu 

„Kirim SMS‟ pada header. Dalam fiturnya terdapat tombo-

tombol (<< , < , >) yang berfungsi untuk menampilkan data 

hasil pengiriman pesan keluar kedalam halaman data pesan 

keluar berikutnya, atau melakukan pencarian halaman 

dengan menginputkan pada form disamping tombol „GO‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Bagan Halaman Inbox 

 
 

Pada halaman ini admin penjual mendapatkan informasi 

pesan masuk dari provider (dealer pulsa) sebagai bukti hasil 

transaksi penjualan yang pernah dilakukan. Data masuk 

akan ditampilkan pada tabel pesan. 

 

n. Bagan Halaman Logout 

 
 

Pada bagian kegiatan logout menjelaskan hasil dari 

berakhirnya seluruh kegiatan dari admin penjual. Namun 

dalam kegiatan logout tersebut admin penjual dapat 

melakukannya didalam halaman manapun saat admin 

penjual berada pada aplikasi (interface) tersebut. 
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IV. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan pengujian 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Dengan dibangunnya aplikasi ini, maka pihak counter 

(kios) Chantika Semarang dapat melakukan transaksi, 

pembukuan, pengadaan saldo sudah otomatis (tidak perlu 

melakukan deposit langsung ke dealer pulsa) hanya perlu 

mencatatnya dalam halaman pembelian. 

2) Aplikasi ini sangat berguna sebagai alat bantu kerja 

transaksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaian kegiatan 

transaksi, pembukuan, dan pengadaan saldo secara cepat 

dan akurat. 

3) Karena aplikasi pulsa (server) dapat digunakan dengan 

mudah dan efektif, maka aplikasi ini dapat dijadikan sebuah 

terobosan baru atau alternatif untuk pemanfaatan tekhnologi 

informasi dalam melakukan proses transaksi secara 

komputerisasi. 

Saran 

Setelah melakukan berbagai tahap secara keseluruhan, 

penulis berharap supaya adanya pengembangan terhadap 

aplikasi yang telah dibangun ini. Saran-saran 

pengembangannya adalah sebagai berikut. 

1) Menyedikan sebuah alat khusus untuk penyimpanan 

hasil transaksi (uang), yaitu mesin kasir. 

2) Menambahkan alat/ mesin yang mampu untuk mengirim 

uang melalui kartu ATM.  
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