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ABSTRAK 

 

Mini Market Gulon Sejahtera merupakan salah satu mini market yang berada di Magelang tepatnya di Jl. 

Magelang - Yogyakarta No.17 Gulon Salam. Dalam proses pencatatan semua kegiatan jual beli pada Mini 

Market Gulon Sejahtera masih dilakukan secara manual yaitu dengan mencatat semua transaksi baik pembelian 

dan penjualan dengan media kertas, sehingga memungkinkan terjadi kesulitan dalam manajemen stok barang. 

Maka dari itu untuk meminimalisir kesalahan dalam manajemen stok, kegiatan jual beli serta pembuatan 

laporan, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dan memudahkan pegawai maupun pemilik mini 

market. Sistem transaksi pembelian yang dibangun diharapkan menjadi jawaban dalam mempermudah 

manajemen stok barang, transaksi penjualan atau pembelian serta pembuatan laporan-laporan. Kebutuhan 

minimarket untuk memiliki dan memanfaatkan Sistem Informasi Penjualan menjadi seperti suatu keharusan 

dengan tujuan kelancaran administrasi serta keakuratan transaksi yang terjadi. Sistem Informasi yang dibangun 

guna memperlancar proses penjualan adalah Sistem Informasi Penjualan yang dibuat menggunakan 

pemrograman Delphi serta menggunakan Database Microsoft SQL Server yang dapat digunakan lebih dari satu 

komputer dalam proses transaksinya dengan kata lain bersifat client-server. 

 

Kata kunci : Sistem, Taransaksi Penjualan, Transaksi Pembelian, Client Server 

 

1. PENDAHULUAN 

Mini Market Gulon Sejahtera merupakan sebuah 

toko yang terletak di Jl. Magelang - Yogyakarta 

No.17 Gulon yang melakukan usaha dibidang 

penjualan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan 

lainnya. Pada masa kini sebagian besar aplikasi akan 

dirancang agar dapat berbasis Client Server, dimana 

dengan adanya database server yang kompatibel 

sehingga dapat menampung segala jenis data yang 

dibutuhkan oleh komputer lain. Sedangkan retail itu 

sendiri adalah kegiatan jual beli baik barang secara 

langsung kepada konsumen. Konsumen yang 

membeli barang atau jasa tersebut akan langsung 

menggunakannya. 

Mini Market Gulon Sejahtera ini termasuk salah satu 

usaha retail. Agar usaha retail dapat tetap eksis dan 

berkembang, diperlukan strategi bisnis dan 

pengolahan yang baik yang di maksud dapat berupa 

peningkatan kualitas pemasaran, manajemen, 

pelayanan, dan lain-lain termasuk penerapan 

teknologi informasi didalamnya. Selain itu karena 

banyaknya barang yang dijual pada Mini Market 

Gulon Sejahtera dan setiap barang memiliki harga 

masing-masing yang berbeda-beda, sehingga 

menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya 

perhitungan keuangan yang kurang valid sehingga 

diperlukan suatu sistem yang berhubungan dengan 

administrasi keuangan yang baik menyangkut 

transaksi jual beli yang dilakukan Mini Market 

Gulon Sejahtera. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Mini Market Gulon Sejahtera 

membutuhkan perangkat teknologi sistem retail  

untuk membantu melancarkan bisnisnya. Mengingat 

pentingnya masalah tersebut, maka perangkat 

teknologi ini berbasis komputer yang lengkap dan 

sistematis agar bisa digunakan untuk membantu 

kinerja karyawan pada Mini Market Gulon 

Sejahtera. Berdasarkan uraian diatas penulis 

bermaksud mengadakan penelitian untuk  penulisan 

tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Aplikasi 

Retail Berbasis Client Server. Dengan didukung 

sistem informasi yang berbasis client server maka 

akan lebih memudahkan dalam penyediaan 
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informasi sesuai dengan permintaan, mewujudkan 

proses kerja yang lebih sistematis, terotomasi, 

menghindari kesalahan dari kinerja secara manual, 

menghemat waktu dan tenaga dalam menyediakan 

informasi yang dibutuhkan.  Sistem ini dirancang 

dengan memiliki beberapa fitur utama diantaranya 

sistem ini dapat digunakan untuk mengolah data 

penjualan yaitu transaksi penjualan terhadap 

konsumen, lalu yang kedua adalah mengolah data 

pembelian yaitu data yang meliputi transaksi 

penjualan antara toko dengan supplier yang ketiga 

adalah stock opname dimana pada fitur ini pengguna 

dapat mencocokkan antara stok  barang yang ada 

digudang dengan hasil data pada system serta dapat 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

diantaranya berupa laporan pembelian dan penjualan 

yang ada sehingga tercipta suatu manajemen 

administrasi yang efektif, efisien, dan produktif. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang 

saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan 

untuk mencapai suatu kesatuan yang terdiri dari 

dua atau lebih komponen atau subsistem yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Jogiyanto, 

H. M., 2006). 

Menurut Susanto (2013) Sistem adalah kumpulan / 

group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik 

phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan 

satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis 

untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut 

(Sutarman, 2009) sistem adalah kumpulan elemen 

yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk 

menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan 

utama. Menurut (Jogiyanto, 2009) sistem dapat di 

definisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan 

pendekatan komponen. 

 

2.2.  Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

yang menerimanya, sedangkan data merupakan 

sumber informasi yang menggambarkan suatu 

kejadian yang nyata (Mulyanto, A., 2009). 

Menurut Jogiyanto (2009) informasi adalah data 

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut 

Hartono (2005), informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerimanya. Menurut Sutabri (2014), 

informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan 

pengorganisasian/penataan dari sekelompok data 

yang mempunyai nilai pengetahuan bagi 

penggunanya. Sedangkan menurut Kristanto (2008), 

informasi adalah kumpulan data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerima. 

 

2.3 Database 

Database atau memiliki istilah basis data 

merupakan suatu kumpulan data yang saling 

berhubungan dan berkaitan dengan subjek tertentu 

pada tujuan tertentu pula, hubungan antardata ini 

dapat dilihat oleh adanya field ataupun kolom 

(Waljiyanto 2003). 

Menurut Ladjamudin (2013) Database adalah 

sekumpulan data store (bisa dalam jumlah yang 

sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, 

oftical disk, magnetic drum, atau media 

penyimpanan sekunder lainya. Menurut Kusrini 

(2007), basis data adalah kumpulan data yang saling 

berelasi. Data merupakan fakta mengenai obyek, 

orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai 

(angka, deretan karakter, atau simbol). Sedangkan 

menurut Nugroho (2005) Database adalah salah satu 

bagian dari sistem informasi secara keseluruhan. 

 

 

 

2.4 Aplikasi 

Aplikasi adalah aplikasi merupakan 

penggunaan dalam suatu komputer, instruksi 

(instruction) atau pernyataan (statement) yang 

disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 

memproses input menjadi output (Jogiyanto 2016) 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Aplikasi adalah penerapan dari 

rancang sistem untuk mengolah data yang 

menggunakan aturan atau ketentuan bahasa 

pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu 

program komputer yang dibuat untuk mengerjakan 

dan melaksanakan tugas khusus dari user 

(pengguna). Menurut (Rachmat 2016) Aplikasi 

adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan 

tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur 

Windows &, permainan (game) dan sebagainya. 

 

4.5 Retail 

Retail adalah kegiatan usaha menjual 

barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan 

diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Sedangkan 

pengecer adalah pengusaha yang menjual barang 

atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai 



konsumen, ritel perorang atau peritel kecil memiliki 

jumlah gerai bervariasi, mulai dari satu gerai hingga 

lebih. (Hendri Ma’ruf  2005) 

Menurut (Tjiptono 2008) Retail adalah semua 

kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung 

kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi 

dan rumah tangga, bukan untuk keperluan 

bisnis. Menurut (Kotler 2007) Retail yaitu semua 

kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa 

secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.  

 

4.6 Client / Server 

Sistem Client/Server Menurut (Marcus Teddy cs 

2004) adalah dirancang untuk memisah layanan 

basisdata dari client, dengan penghubungnya 

menggunakan jalur komunikasi data. Layanan 

basisdata diimplementasikan pada sebuah komputer 

yang berdaya guna, yang memungkinkan 

manajemen tersentralisasi, keamanan, dan berbagai 

sumber daya. Oleh karena itu, server dalam 

client/server adalah basisdata dan layanannya. 

Aplikasi-aplikasi client diimplementasikan pada 

berbagai platform menggunakan berbagai 

pemrograman. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pengumpulan Data 

Data-data yang diperoleh sebagai dasar dalam 

penyusunan laporan ini diambil dalam berbagai 

sumber denan mengunakan beberapa metode. 

Metode-metode yang digunakan antara lain 

sebagai berikut: 

 

a. Metode Pengamatan 

Metode penumpulan data yan dilakukan 

secara sistematis dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti. 

b. Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan wawancara pada 

narasumber yang menjadi responden 

berkaitan dengan topik masalah yang 

diambil sehingga data yang didapat lebih 

akurat 

c. Study Pustaka 

Metode pengumpulan data yang diperoleh 

dari berbagai buku, lineatur dan media lain 

sebagai referensi penulis dalam menyusun 

laporan Proyek Tugas Akhir. 

d. Metode Analisis 

Metode ini dilakukan untuk menganalisis 

terhadap hasil-hasil observasi dan hasil 

wawancara untuk mendapatkan kesimpulan 

akhir dan membuat rencana pengembangan 

selanjutnya untuk dapat mengatasi 

permasalahan yang ada. 

 

 

4. HASIL PEMBAHASAN 

Sistem aplikasi ini dibuat dengan memfokuskan 

pada kemudahan yang dilakukan dalam pencatatan 

transaksi kasir pada Mini Market Gulon Sejahtera. 

  

4.1. Form Utama 

Form utama merupakan form yang akan 

menampilkan halaman beranda dari apikasi kasir. 

 
 

Gambar 2 : Tampilan Form Utama 

 

4.2. Form Transaksi Penjualan 

Form transaksi penjualan merupakan form yang 

akan menampilkan informasi mengenai transaksi 

pembelian yang dilakukan.  

 
Gambar 3 : Tampilan Form Transaksi Pembelian 

 

 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir yang 

penulis lakukan di Mini Market Gulon Sejahtera 

adalah sebagai berikut: 



a. Dengan adanya sistem aplikasi retail di 

Mini Market Gulon Sejahtera di Kabupaten 

Magelang, Admin dan karyawan dapat 

melakukan perhitungan penjualan dengan 

lebih akurat. 

b. Admin dapat merekap laporan penjualan, 

pembelian, dan retur.  

c. Konsumen dapat mengecek  harga barang 

melalui komputer yang tersedia. 

 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 

maka penulis memberikan beberapa saran untuk 

peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang 

sama. Adapun saran-saran pada penelitian ini 

diantaranya adalah: 

a. Dibuat laporan akuntansi agar tidak 

memerlukan lagi tenaga akuntan. 

b. Untuk pengembangan selanjutnya bisa ditambah 

dengan teknologi RFID, sehingga petugas kasir  

tidak perlu menghitung satu persatu barang 

yang dibeli. 
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