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ABSTRAK 

 
Proses pembuatan data transaksi penjualan yang dilakukan pada toko Anlisto Computer saat ini masih mengunakan 

pencatatan manual. penyimpanan data transaksi masih ditulis didalam buku. Begitu juga dalam pencatatan data – 

data lainya seperti perhitungan stok barang, data harga barang, dan laporan penjualan, semuanya masih 

menggunakan pembukuan yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Pembukuan masih membutuhkan waktu yang 

lama karena proses pencatatan transaksi, pencatatan data barang dan pembuatan laporan masih secara 

konvensional, selain itu juga menyebabkan mudah hilangnya data-data. Hal inilah yang menyebabkan pembutan 

laporan transaksi penjualan pada toko Anlisto Computer tidak akurat. Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan 

pembuatan sistem inventory berbasis client server. Dengan adanya sistem ini, kebutuhan toko akan pembukuan 

menjadi lebih mudah dan pengolahan data lebih efisien. Sistem ini akan dilengkapi beberapa fitur menu diantaranya 

transaksi penjualan, pembelian, stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian dan laporan servis. Pemilik 

toko akan diberikan akses sebagai admin sehingga dengan adanya sistem baru tersebut mempermudah toko Anlosto 

Computer untuk mengolah data, pembuatan laporan, serta melakukan proses transaksi. 

 

Kata Kunci: Sistem Inventory, penjualan, stok barang dan Client Server 

 

1. PENDAHULUAN 

Anlisto computer merupakan sebuah toko yang 

sedang berkembang bergerak di bidang penjualan 

aksesoris dan perlengkapan komputer.  Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pihak toko, maka didapat 

informasi tentang pengolahan data barang, data 

penjualan, dan penghasilan, karena pendapatan yang 

cukup besar dari penjualan aksesoris, perlengkapan  

komputer dan jasa servis  maka pencatatan transaksi 

yang masih manual dirasa kurang efektif, seperti 

pencatatan transaksi penjualan barang, laporan 

penjualan barang, transaksi pembelian barang, dan 

laporan pembelian.  

Setiap instansi memiliki cara berbeda-beda pula, ada 

yang sudah menggunakan komputer tetapi juga ada 

yang masih menggunakan cara yang manual. Lajunya 

dunia teknologi informasi, mengakibatkan sistem-

sistem informasi yang lama menjadi tertinggal. Di 

sini terihat jelas bahwa permasalahan yang sering 

timbul terjadi adalah dalam penyajian data dan 

informasi yang kurang tepat dan akurat serta 

membutuhan waktu yang sangat lama. 

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, maka 

Anlisto Computer berusaha menyajikan informasi 

penjualan harga Aksesoris dan perlengkapan  kepada 

pelanggan secara cepat dan tepat, sehingga 

pengelolaan Aksesoris dan Perlengkapan menjadi 

lebih mudah dalam pendataan antara barang masuk 

dan keluar. Adapun Anlisto Computer masih 

menggunakan cara manual dalam sistem penjualan 

dan pendataan Aksesoris dan Perlengkapan komputer, 

yaitu dengan cara pendataan barang masuk dan keluar 

masih dicatat dibuku besar stok barang dan di dalam 

transaksi juga masih menggunakan pencatatan dalam 

buku transaksi dan menggunakan nota, sehingga 

mungkin saja terjadi kesalahan perhitungan yang 

kurang akurat dalam mengarsip hasil laporan. Dalam 

pencarian data stok barang juga memerlukan waktu 

yang lama segingga untuk mencari suatu kecocokan 

antara Aksesoris dan Perlengkapan komputer masih 

menggunakan pencarian manual dengan mencari data 

buku stok. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk 

merancang, Sistem Inventory  Berbasis Client Server 

dengan studi kasus Toko Anlisto Computer 



 

 

rmenggunkan Delphi 7 dan Sql Sever 2008 sebagai 

database.   

 

2. LANDASAN TEORI  

2.1 Konsep Dasar Informasi 

Sistem Informasi Menurut Sutabri (2012) adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian yang mendukung fungsi operasi organisasi 

yang bersifat manajerial dengan kegiatan stategi suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan 

yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Sistem 

Informasi adalah kumpulan komponen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk menghasilkan 

informasi menggunakan bantuan teknologi informasi. 

Sutabri (2012) menambahkan Sistem Infoarmasi 

terdiri dari komponen-komponen yang disebut 

dengan istilah blok bangunan (building block), yang 

terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, 

blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. 

Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut saling 

berinteraksi satu dengan yang lain membentuk satu 

kesatuan untuk mencapai sasaran. Berikut blok – blok 

dalam sistem informasi ; 

a. Blok masukan (input block) 

Input mewakili data yang masuk ke dalam 

sistem informasi, yamg dimaksud dengam input 

disini termasuk metode dan media untuk 

menangkap data yang akan dimasukan, yang 

dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

b. Blok model (model block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika 

dan model matematik yang akan memanipulasi 

data input dan data yang tersimpan di basis data 

dengan cara yang sudah tertentu untuk 

menghasilkan keluaran yang diingninkan. 

c. Blok basis data (database block) 

Basis data (database)  merupakan kumpulan 

data yang saling berkaitan dan berhubungan satu 

dengan lainya, tersimpan diperangkat keras 

computer dan perangkat lunak digunakan untuk 

memanipulasi. 

d. Blok teknologi (technology block) 

Teknologi merupakan tool box dalam suatu 

sistem informasi. Teknologi digunakan untuk 

menerima input, mrnjalankan mode, 

menyimpan, dan mengkases data, menghasilkan 

dan mengirim keluaran dan membantu 

pengedendalian sistem secara keseluruhan. 

Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 

teknisi (brainware), perangkat lunak (software), 

dan perangkat keras (hardware). 

e. Blok kendali (control block) 

Banyak hal yang dapat merusal informasi, 

seperti bencama alam, api, temperature, air, 

debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan pada 

sistem itu sendiri, ketidak efesien,sabotase dan 

lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu 

dirancang dan dierapkan untuk meyakinkan 

bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem 

dicegah dan bila terlanjur maka kesalahan-

kesalahn dapat dengan cepat diatasi. 

f. Blok keluaran (output block) 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran 

yang merupakan informasi yang berkualitas dan 

dokumentasi yang berguna untuk semua  

tingkatan manajemen serta semua pemakai 

sistem. 

2.2 Manajemen Persediaan 

Salah satu fungsi manajerial yang sangat penting 

dalam suatu organisasi adalah pengendalian 

persediaan, karena kebijakan persediaan akan 

berkaitan dalam aktivitas organisasi dan pelayanan 

kepada konsumen.Berkaitan dengan kondisi tersebut 

maka perlu ada pengaturan terhadap jumlah 

persediaan, baik bahan maupun produk jadi, sehingga 

kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Persediaan atau 

inventory dibedakan menjadi beberapa tipe meliputi : 

a. Persediaam bahan mentah / bahan baku yaitu 

persediaan dari barang-barang berwujud yang 

digunakan dalam proses produksi. 

b. Persediaam barang dalam proses (work in 

process) yaitu barang-barang yang dikeluarkan 

dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau 

bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk 

tetapi masih perlu diproses kembali untuk 

kemudian menjadi barang jadi. 

c. Persediaan barang jadi (finished good) yaitu 

persediaan barang yang terdiri dari parts yang 

diterima dari perusahaan lain yang dapat secara 

langsung tanpa melalui proses produksi 

selanjutnya. 

d. Persediaan barang penunjang perawatan 

(maintenance, repair and operationg supplies) 

yaitu persediaan barang-barang atau bahan-

bahan yang diperlukan untuk membantu 

berhasilnya produksi atau dipergunakan dalam 

bekerjanya suatu perusahaan tetapi tidak 

merupakan bagian atau komponen dari barang 

jadi. 

           Adapun tujuan diperlukannya manajemen 

persediaan adalah untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi konsumen, memperlancar proses 

produksi dan mengantisipasi kekurangan persediaan. 

Sedangkan alasan diperlukannya manajemen 

persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian 

permintaan, ketidakpastian pasokan supplier, dan 

ketidakpastian waktu pemesanan (Ristono, 2010). 



 

 

2.3. ERD (Entity Relationship Diagram) 
Menurut Yakub (2012) ERD merupakan suatu 

model jaringan yang menggunakan susunan data yang 

disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga 

menggambarkan hubungan antara satu entitas yang 

memiliki jumlah atribut dengan etitas yang lain dalam 

suatu sistem yang terintegrasi. ERD yang digunakan 

oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang 

nantinya akan dikembangkan menjadi basisdata. 

Dimana model ini juga dapat membantu pada saat 

melakukan analisis dan perancangan basis data. 

Sehingga ERD merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 

berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan 

struktur data dan hubungan antar data, untuk 

menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan 

simbol. Terdapat beberapa simbol yang digunakan 

dalam ERD, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 1 Simbol ERD 

SIMBOL DESKRIPSI 

 Persegi panjang 

menyatakan himpunan 

entitas. 

 Elips, menyatakan atribut 

berfungsi sebagai key 

 Belah ketupat, menyatakan 

Himpunan Relasi 

 Garis sebagai penghubung 

antara entitas, relasi dan 

atribut. 

 

2.4. Data Flow Diagram (DFD) 
Suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi 

untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang 

penggunaannya sangat membantu untuk memahami 

sistem secara logika, tersruktur dan jelas. DFD 

merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau 

menjelaskan  DFD ini sering disebut juga dengan 

nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, 

diagram alur kerja, atau model fungsi 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Simbol DFD 

SIMBOL DESKRIPSI 

  

Notasi kesatuan luar DFD 

  

Arus data yang mengalir 

satuan ke luar proses 

  

Notasi proses di DFD 

  

Simbol dari simpanan data 

di DFD 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini objek yang diambil 

oleh penulis adalah membangun sebuah sistem 

inventory berbasis web yang mampu mengolah data 

persediaan/inventory pada toko Anlisto Computer. 

Anlisto Computer merupakan sebuah toko yang 

sedang berkembang dan bergerak dalam bidang 

penjualan sparepart, aksesoris laptop, perakitan 

komputer dan jasa service. 

3.2 Tahapan Penelitian 

Tahapan metode penelitian yang dilakukan penulis 

dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data 

yang lengkap dan akurat, antara lain: 

3.2.1 Pengumpulan Data 

Data-data dikumpulkan adalah untuk 

mengidentifikasi kebutuhan informasi objek untuk 

dianalisa. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data dan pemantauan dalam kegiatan 

mempelajari sistem yang ada dan sistem yang akan 

dibangun yaitu : 

a. Studi Pustaka 

        Mengumpulkan data dengan membaca buku dan 

melakukan pencarian di internet tentang sistem 

inventory. 

b. Observasi 

        Metode penelitian dimana penulis mencari 

informasi dengan cara mengamati sistem 

pengolahan data inventory di toko Anlisto 

Computer agar diperoleh informasi yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, 

sehingga akan diperoleh data yang sistematis 

sesuai dengan tujuan penulis. 

 



 

 

 

c. Wawancara 

        Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan secara 

langsung karyawan toko Anlisto Computer. 

3.2.2    Analisis Sistem dan Perancangan 

Metode pembangunan aplikasi ini menggunakan 

metode  waterfall, yang meliputi beberapa proses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar  1 Sistem Waterfall 

 

a. Analisa Kebutuhan 

        Merupakan tahap awal dalam kegiatan 

mengumpulkan data sebagai pendukung 

pembanguan system, dengan cara melakukan 

observasi dengan melakukan peninjauan 

langsung.  

b. Desain Sistem 

        Merupakan perancangan antarmuka dari hasil 

analisis kebutuhan yang telah selesai 

dikumpulkan secara lengkap seperti 

perancangan tampilan antarmuka berbasis 

dekstop dengan sofware Delphi 7,dengan 

perancangan database dengan SQL Server 2008 

R2. 

c. Penulisan Kode Program 

        Merupakan hasil perancangan sistem yang 

kemudian di terjemahkan kedalam bahasa 

pemrograman Delphi 7 untuk aplikasi Dekstop. 

d. Pengujian Server 

        Melakukan penggabungan dari unit-unit 

program yang menghasilkan aplikasi, seperti 

aplikasi inventory yang dapat terkoneksi dengan 

database lain. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Sistem 

4.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di 

Toko Anlisto Computer terdiri berbagai transaksi 

yang terjadi antara lain penjualan sparepart 

komputer aksesoris komputer, kemudian Toko 

Anlisto Computer juga menerima servis komputer, 

dan proses pembelian berbagai sparepart untuk 

kebutuhan servis komputer ataupun kebutuhan stok 

barang pada saat penjualan. Pada saat proses 

kegiatan penjualan, toko menjual berbagai aksesoris 

ataupun sparepart baru pada komputer. Ketika 

pelanggan datang untuk membeli barang, maka 

karyawan toko akan menjelaskan spek dari barang 

yang dibeli, kemudian ketika kesepakatan harga 

telah disetujui maka, karyawan akan membuat nota 

kepada pelanggan, dimana nota tersebut akan 

mencatat, tanggal pembelian, barang yang dibeli 

harga dari barang, total barang. Untuk proses garansi 

barang diberlakukan tergantung dari barang yang 

dibeli, seperti contoh untuk pembelian keyboard 

diberlakukan garansi sekitar 7 hari, jika terjadi 

kesalahan produk bisa dikembalikan ataupun 

ditukarkan kembali dengan keyboard yang harga 

sama, garansi akan batal ketika segel telah dirusak, 

kemudian komponen dari barang tersebut telah 

diganti oleh pembeli, rusak karena karena human 

eror, ataupun bencana alam, sehingga garansi tidak 

bisa diklaim. Toko juga melakukan transaksi 

pembelian untuk stok barang seperti aksesoris 

komputer, sparepart untuk kebutuhan servis, 

transaksi akan terjadi ketika pihak toko 

menghubungi supplier untuk mengirimkan barang 

yang dibutuhkan oleh toko seperti pembelian mouse, 

dengan berbagai merk, kemudian gamepad berbagai 

merk, supplier akan memberikan faktur penjualan 

dimana faktur tersebut mencatat seperti kode item, 

nama item, jumlah pembelian, harga persatuan dari 

barang, kemudian total pembelian, tanggal 

pembelian, kemudian faktur penjualan juga mencatat 

identitas dari toko pembeli, dengan menyertakan no 

dari faktur, dikarenakan agar tidak terjadi salah 

pengertian antara toko dan supplier, untuk proses 

garansi yang diberikan untuk toko hampir sama 

dengan pada saat proses garansi toko kepada 

pelanggan, yang membedakan adalah barang yang 

telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kemudian 

untuk proses transaksi servis, proses servis terjadi 

ketika. Toko Anlisto Computer juga melakukan 

transaksi untuk proses servis, proses servis bisa 

dilakukan ketika pelanggan datang ke toko Anlisto 

Computer, menjelaskan kerusakan dari barang yang 

dibawa, kemudian karyawan toko akan menjelaskan 

alternatif dari kerusakan, apakah sparepartnya akan 

digunakan ataupun hanya diperbaiki, jika diperbaiki 

maka karyawan toko hanya memberikan beban 

biaya kepada pelanggan berupa jasa servis, akan 

tetapi jika kerusakannya harus diganti dengan 

sparepart, maka karyawan toko akan memberi 

informasi bahwa barang tersebut harus diganti 

sparepartnya, pada saat pergantian sparepart 

karyawan toko juga akan memberi informasi apakah 

ingin mengganti sparepart yang original ataupun 



 

 

yang sparepart yang tiruan, karena terkadang 

pelanggan melihat suatu barang bisa lewat harganya 

murah yang penting bisa digunakan, atau pelanggan 

yang melihat suatu barang berdasarkan kualitas 

barang dan keaslian, untuk masalah harga tidak 

dipermasalahkan. Jika pergantian sparepart telah 

disepakati maka, karyawan toko akan membuat nota 

servis untuk pengambilan barang ketika barang 

tersebut sudah selesai diperbaiki. Nota servis terdiri 

dari tanggal masuk barang, tanggal jadi, nama 

barang yang diservis, kerusakan dari barang, jumlah 

sparepart yang diganti, harga persatuan, total 

pembayaran. Untuk proses garansi bisa diklaim 

apabila, kerusakan karena kesalahan sistem seperti 

contoh untuk kerusakan instal ulang, claim bisa 

diajukan apabila ketika komputer dihidupkan akan 

tetapi tidak muncul halaman dari sistem operasi, 

kemudian untuk garansi tergantung dari kerusakan 

dari barang tersebut. Kemudian pada saat servis 

ketika sparepart yang dibutuhkan sudah habis maka, 

karyawan dari toko akan membeli ke toko yang 

menjual sparepart yang dimaksud, dan pembelian 

sparepart akan dicatat kedalam laporan pembelian 

dari toko, dan dicatat ke dalam nota pembelian, agar 

tidak terjadi kesalahan pahaman. Pada saat proses 

perbaikan, tergantung dari kerusakan barang 

tersebut, untuk perbaikan dengan kerusakan ringan 

maka untuk menentukan harga dan tanggal selesai 

terbilang cepat dan murah, apabila kerusakan yang 

dialami barang terbilang parah, ditambah dengan 

sparepart yang sulit maka, untuk menentukan harga 

akan lebih mahal, dan waktu perbaikan juga akan 

lebih lama, dan semua proses servis seperti harga 

dan waktu sudah dimasukkan kedalam nota agar 

tidak terjadi kesalah pahaman antara karyawan toko 

dan pelanggan. 

4.1.2 Analisis Dokumen 

Pada analisa dokumen meliputi dokumen penjualan, 

pembelian, laporan bulanan dan stok barang. Berikut  

ini adalah dokumen yang di ambil dari toko Anlisto 

Computer  

a. Nota Penjualan 

 Pada nota penjualan terdapat proses pembelian 

barang berupa speaker, akan tetapi pada nota 

penjualan bukan ditulis nama speaker 

melainkan kode dari speaker, kode tersebut 

mewakili dari speaker dengan merk Simbada 

dengan tipe 886. Nota penjualan juga digunakan 

untuk garansi personal, dimana garansi yang 

diberikan oleh pihak toko kepada pelanggan 

selama 1 x 24 jam. Proses garansi akan batal 

apabila, segel dari speaker tersebut hilang atau 

rusak, pergantian sparepart sendiri, rusak karena 

bencana alam, ataupun speaker terkena air, 

claim bisa dilakukan apabila terdapat kerusakan 

karena ataupun cacat dari speaker tersebut, 

apabila speaker tersebut bisa diperbaiki maka 

akan diperbaiki, apabila kerusakan sudah parah 

maka toko dapat mengganti dengan yang lain, 

dengan catatan penukaran dengan barang yang 

sama, apabila melebihi 1 x 24 jam, maka proses 

garansi akan hilang, nota penjualan toko Anlisto 

Computer bisa dilihat pada gambar 4.1 

b. Faktur Pembelian 

       Faktur pembelian digunakan untuk tanda bukti 

pembelian barang dari supplier kepada toko 

Anlisto Computer. Faktur pembelian mencatat 

barang apa saja yang akan dibeli oleh toko 

Anlisto Computer. Proses pembayaran yang 

dilakukan oleh toko Anlisto Computer kepada 

dapat dilakukan secara tunai. Gmabar faktur 

pembelian bisa dilihat pada gambar 4.2 

c. Laporan Bulanan 

Laporan Bulanan yang digunakan untuk 

merekap semua transaksi baik penjualan 

barang maupun servis di toko Anlisto 

Computer. 

d. Stok Barang 

Stok Barang digunakan untuk mengetahui 

jumlah barang yang ada pada toko Anlisto 

Computer, masih banyak atau tidak, jika 

barang yang dibutuhkan sudah habis atau 

tinggal sedikit maka karyawan akan 

menghubungi supplier untuk meminta 

dikirimkan sesuai barang yang dibutuhkan. 

Stok barang juga digunakan untuk mencatat 

penjualan  barang pada setiap bulannya, untuk 

mengetahui barang apa saja yang cepat laku. 

 

4. 2  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram merupakan diagram yang 

digunakan untuk menjelaskan tabel – tabel apa saja 

yang digunakan untuk membangun sistem inventory. 

 

Gambar 2  Entity Relationship Diagram (ERD) 



 

 

4.3 Perancangan Basis Data 

4.3.1 Relasi Tabel 

         Relasi tabel merupakan diagram yang 

digunakan untuk menjelaskan dari hubungan antara 

tabel 1 dengan tabel lainnya yang ada pada sistem. 

 

Gambar 3. Relasi Tabel 

4.4 Rancangan Sistem 

4.4.1  Diagram Jenjang 

Diagram jenjang menjelaskan setiap proses yang 

terlibat didalam sistem, seperti, login, master data, 

transaksi, dan laporan dan menjelasakan mengenai 

alur dari program yang akan dibuat. 

.  

 Gambar 4. Diagram Jenjang 

 

4.4.2. Diagram Konteks 

Diagram Konteks menjelaskan hak akses dari 

pengguna sistem, seperti karyawan dapat melakukan 

transkasi  dan pemilik mendapatkan hak akses untuk 

mengakses sistem dan membuat laporan. 

 
Gambar 5. Diagram Konteks 

4.4.3. Diagram  Level 1 

Diagram level 1 merupakan penjelasan dari 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna 

sistem. 

 
Gambar 6. Diagram Level 1 

4.4.4 Diagram Level 2 Proses 1 

Diagram level 2 proses 1 merupakan diagram 

yang menjelaskan tentang alur dari proses  

memasukkan data kedalam sistem yang dilakukan 

oleh admin dan kryawan. 



 

 

Gambar 7. Diagram Level 2 Proses 1 

 

4.4.5. Diagram Level 2 Proses 2 

Diagram level 2 Proses 2 merupakan diagram 

yang digunakan untuk menjelaskan tentang proses 

kegiatan karyawan dalam memproses transaksi si 

didalam sistem.  

Gambar 8. Diagram Level 2 Proses 2 

 

4.4.6. Diagram Level 2 Proses 3 

Diagram level 2 proses 3 merupakan diagram 

yang menjelaskan tentang proses kegiatan yang 

dilakukan pemilik dalam memproses laporan didalam 

sistem. 

 Gambar 9. Diagram Level 2 Proses 3 

 

 

5. IMPLEMENTASI 
5.1 Cara Kerja Sistem 

Sistem inventory berbasis client server ini 

dibangun menggunakan Bahasa pemograman Delphi 

7 dan  SQL Server 2008 sebagai database untuk 

menyimpan data. Pemilik toko akan diberikan hak 

akses sebagai admin sehingga dapat mengontrol 

secara penuh sistem inventory ini. Dengan adanya 

sistem ini, diharapkan dapat memudahkan toko 

Anlisto Computer dalam mengolah data stok barang 

dan laporan transaksi penjualan. Sistem ini akan 

dilengkapi dengan beberapa fitur diantaranya 

transaksi penjualan, pembelian, dan servis. 

Untuk dapat menggunakan sistem ini maka 

user harus memasukkan username dan password 

lebih dahulu untuk verifikasi akun. Sistem ini 

mempunyai 2 aktor yaitu admin dan petugas kasir 

yang masing-masing mempunyai hak akses sendiri-

sendiri. 

 

5.2    Pembahasan 

5.2.1 Menu Utama 

          Sistem inventory pada toko Anlisto Computer 

ini memiliki tiga menu, master data,  transaksi dan 

laporan. Menu utama memiliki sub menu diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Menu Pengaturan Database 

1. Setting Database 

b. Menu master data user terdiri dari beberapa sub 

menu meliputi: 

1. Karyawan 

2. Pelanggan  

3. Supplier 

4. Jenis jasa 

5. Barang 

c. Menu Transaksi terdiri dari tiga menu meliputi: 

1. Penjualan 

2. Pembelian 



 

 

3. Servis 

d. Menu Laporan terdiri dari 3 menu meliputi: 

1. Laporan Penjualan 

2. Laporan Pembelian 

3. Laporan Servis 

 

5.2.2 Halaman Setting Database 

         Halaman form Setting Database adalah halaman 

yang digunakan oleh user untuk dapat masuk ke 

sistem aplikasi. User  akan diminta untuk 

memasukkan atau mengatur database di Sql Server 

agar bisa terhubung, kemudian setelah melakukan 

proses pengaturan maka database akan menyimpan 

data setting agar proses masuk ke sistem tidak perlu 

mengatur database lagi karena sudah tersimpan 

settingan yang pertama. Maka setelah itu program 

atau aplikasi bisa melakukan proses login atau masuk 

ke sisitem.  

 
 Gambar  10 Tampilan Halaman Setting Database 

 

5.2.3 Halaman Login 

 Halaman form login user adalah halaman yang 

digunakan oleh user (Admin/Kasir) untuk dapat 

masuk ke sistem. User akan diminta untuk 

memasukkan username dan password kemudian 

dilakukan validasi akun. Jika username dan password 

yang dimasukkan benar maka akan diarahkan ke 

halaman menu utama tetapi jika salah maka akan 

muncul peringatan bahwa username atau password 

salah dan akan kembali lagi ke halaman form login.  

 

 
Gambar 11 Halaman Login 

 

5.2.4   Halaman Data Barang 

Halaman data sparepart digunakan untuk input olah 

data barang. Disini admin dapat memasukkan data 

barang seperti nama barang, harga kode barang dan 

kategori. Untuk kategori bisa dipilih spearpart, barang 

atau kategori yang lain bisa ditambhkan bila ada 

tamabahan. Halaman ini bisa diakses oleh admin dan 

karyawan. Untuk karyawan tidak bisa merubah harga 

jual. 

 
Gambar 12 Halaman Data Barang 

 

5.2.5  Halaman Data Penjualan 

Halaman data penjualan digunakan oleh karyawan 

untuk mengolah data penjualan barang. Pada halaman 

ini terdapat form untuk kode penjualan kemudian 

setelah kode penjualan terisi maka user akan 

diarahkan ke halaman berikutnya untuk input barang 

yang dijual barang yang dijual kepada konsumen. 

Selain itu pada halaman ini, seorang admin dapat 

mengubah dan menghapus data penjualan yang sudah 

diinputkan.  

 
Gambar 13 Halaman Data Penjualan 

 

5.2.6 Halaman Data Pembelian 

Halaman data pembelian digunakan oleh admin untuk 

mengolah data pembelian barang dari supplier. Pada 

halaman ini terdapat form untuk kode pembelian 

beserta data supplier kemudian setelah kode 

penjualan terisi maka user akan diarahkan ke halaman 

berikutnya untuk input produk yang dibeli dari 

supplier. Selain itu  pada halaman ini, seorang admin 

dapat mengubah dan menghapus data pembelian yang 

sudah diinputkan.. 



 

 

 
Gambar 14 Halaman Data Pembelian 

 

.5.2.7 Halaman Data Servis 

Halaman data servis digunakan oleh admin/kasir 

untuk mengolah data serice. Pada halaman ini 

terdapat form untuk kode servis beserta data 

pelanggan kemudian setelah kode servis terisi maka 

user akan diarahkan ke halaman berikutnya untuk 

input data jasa dan sparepart yang digunakan. Selain 

itu  pada halaman ini, seorang admin dapat 

menghapus data servis yang sudah diinputkan. 

 
Gambar 15 Halaman Data Servis 

 

5.2.8 Halaman Laporan 

Halaman laporan digunakan oleh admin untuk 

mengolah data semua laporan yang terdiri dari 

laporan barang, laporan data servis, laporan data 

pembelian dan laporan data penjualan. Untuk laporan 

data pembelian dan penjualan dapat ditampilkan 

berdasarkan periode waktu tertentu.  

 
Gambar 16  Halaman Form Laporan 

 

Hasil cetak laporan penjualan setelah user memilih 

periode waktu tanggal didalam laporan penjualan ada 

perhitungan omset penjulan berdasarkan periode yang 

dipilih. 

 
Gambar 17 Hasil Cetak Laporan Penjualan 

 

6. PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan terhadap 

sistem yang telah dibuat sebagai berikut: 

a. Sistem inventory yang telah dibangun bisa 

digunakan untuk mempermudah proses 

pencatatan  transaksi dan pembuatan 

laporan. 

b. Kesalahan pencatatan dan penyimpanan 

berkas yang mudah hilang dapat di 

minimalisir. 

c. Sistem ini diharapkan mempercepat proses 

trasaksi penjualan, pembelian dan servis. 

d. Sistem ini diharapkan mempermudah akses 

pengolahan data karena aplikasi dapat saling 

terhubung dengan client server. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembuatan laporan laba rugi untuk 

mengetahui keuntungan dan kerugian. 

b. Sistem ini dapat dikembangkan menjadi 

database tersebar agar bisa diakses dimana 

saja. 

c. Sistem ini dapat dikembangkan dengan 

menggunakan pemindai barcode agar cepat 

dalam mencari barang. 

d. Sistem ini dapat dikembangkan dengan 

menambahkan grafik omset penjualan dan 

servis. 
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