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ABSTRAK 
Toko Gayaku merupakan sebuah toko yang bergerak dalam bidang penjualan 

pakaian. Sistem informasi yang sedang berjalan yaitu proses pencatatan data-data transaksi 
penjualan masih ditulis dalam buku-buku penjualan dan setiap bagian pada Toko Gayaku 
belum terkordinasi dengan baik. Adanya pencatatan dan penyimpanan data transaksi dalam 
bentuk arsip tersebut dirasakan akan menimbulkan permasalah diantaranya resiko 
kehilangan data sangat besar, lambatnya proses pencarian data karena melibatkan banyak 
arsip, rumitnya pemrosesan data, dan juga ada kemungkinan terjadinya redudansi data. 
Tujuan penelitian ini guna membuat sistem komputerisasi penjualan secara client server 
pada Toko Gayaku. Metode analisa data menggunakan model waterfall yaitu meliputi tahap 
analisa, tahap desain, tahap implementasi dan tahap pengujian. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah visual studio 2010 dengan database SQL server 2008. Hasil dari 
penelitian ini adalah sistem komputerisasi penjualan yang terintegrasi dengan menggunakan 
teknologi jaringan client server yang terdiri dari menu utily, menu master yang terdiri dari 
barang, pelanggan, pengguna dan barcode. Menu transaksi yang terdiri dari penjualan tunai, 
penjualan kredit, piutang, dan return serta menyediakan laporan-laporan data penjualan. 
Sitem komputerisasi penjualan pada Toko Gayaku dapat digunakan pada beberapa 
komputer dimana satu komputer merangkap sebagai komputer server dan komputer lain 
sebagai client.. 
Kata kunci : komputerisasi penjualan, client server, toko, waterfall 
 
I. PENDAHULUAN 

Teknologi sangat berperan penting guna 
menunjang aktivitas sehari-hari, terutama 
dalam dunia bisnis. Salah satu 
perkembangan teknologi dalam dunia 
bisnis adalah penggunaan sistem 
komputerisasi untuk pengolahan data. 
Dengan menggunakan sistem 
komputerisasi, informasi yang disajikan 
dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 
Informasi yang disajikan dengan cepat dan 
akurat mampu menghasilkan pengambilan 
keputusan yang cepat dan efektif. 

Kebutuhan  terhadap informasi yang 
berkualitas tersebut dirasakan pula oleh 
Toko Gayaku. Toko Gayaku merupakan 
sebuah toko yang bergerak dalam bidang 
penjualan pakaian. Toko Gayaku melayani 
jenis penjualan tunai maupun penjualan 
kredit. Sistem informasi yang sedang 
berjalan yaitu proses pencatatan data-data 
transaksi penjualan masih ditulis dalam 

buku-buku penjualan dan setiap bagian 
pada Toko Gayaku belum terkordinasi 
dengan baik. Adanya pencatatan dan 
penyimpanan data transaksi dalam bentuk 
arsip tersebut dirasakan akan 
menimbulkan permasalah diantaranya 
resiko kehilangan data sangat besar, 
lambatnya proses pencarian data karena 
melibatkan banyak arsip, rumitnya 
pemrosesan data, dan juga ada 
kemungkinan terjadinya redudansi data. 
Jadi apabila laporan penjualan dibutuhkan 
Pimpinan maka Bagian Penjualan merasa 
kesuitan dan informasi yang diberikan pun 
sering tidak akurat. Hal ini terjadi karena 
beberapa transaksi sering tidak tercatat 
ketika toko ramai pembeli. Selain itu bagian 
penjualan terkadang juga melakukan 
kesalahan dalam perhitungan bunga dalam 
penjualan kredit sehingga menjadikan 
laporan keuangan tidak sesuai dengan 
kondisi seharusnya. 
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Hal tersebut dapat menghambat proses 
transaksi penjualan barang yang dilakukan, 
untuk mengatasi masalah-masalah 
tersebut alangkah baiknya jika Toko 
Gayaku dalam mengelola data penjualan 
menggunakan sistem komputerisasi untuk 
mengatasi masalah tersebut. Pengolahan 
data menggunakan sistem komputerisasi 
memberikan banyak keuntungan, 
diantaranya barang yang terjual mampu 
diketahui secara cepat, beserta 
keuntunganya. Pengolahan data 
menggunakan sistem komputerisasi juga 
mampu mengetahui barang apa yang 
paling laku, barang apa yang paling tidak 
laku, membandingkan kelompok sejenis 
yang paling sering dicari, mengetahui 
tingkat penjualan dari setiap periode 
tertentu. Dengan beberapa keuntungan 
menggunakan sistem komputerisasi 
tersebut, mampu mempermudah Pimpinan 
dalam menentukan tindakan apa yang 
harus dilakukan ke depanya dalam 
membuat kebijakan-kebijakan untuk 
memperlancar proses penjualan barang 
pada Toko Gayaku. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat sistem komputerisasi penjualan 
secara client server pada Toko Gayaku. 

 
 

II. METODE PENELITIAN 
1. Metode pengumpulan data 

Penulis mewawancarai bagian gudang, 
bagian penjualan dan pimpinan Toko 
Gayaku untuk memperolah data tentang 
sejarah toko, tugas dari masing masing 
bagian dan informasi mengenai proses 
pengolahan data penjualan yang sedang 
berjalan. Selain itu penulis juga melakukan 
studi pustaka dengan membaca buku atau 
sumber data lainnya yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
2. Software yang dibutuhkan 

Software yang dibutuhkan dalam 
membuat sistem komputerisasi penjualan 
pada Toko Gayaku yaitu : Visual studio 
2010 sebagai interface, SQL Server 2008 
sebagai database dan SAP Crystal report 
sebagai laporan. 
3. Metode pengembangan sistem 

Penulis menggunakan SDLC model 
waterfall dalam pengembangan sistem. 
Tahap-tahapanya adalah : Tahap 

perencanaan, tahap analisa, tahap 
perancangan, tahap implementasi dan 
tahap pengujian. 

 
 

III. TINJAUAN PUSTAKA 

Teori yang digunakan terkait dengan 
tema penelitian. 
1. Komputerisasi 

Komputerisasi adalah kegiatan 
pengolahan data yang mengandalkan 
komputer sebagai alat pengolah data yang 
dilakukan oleh unsur-unsur atau komponen 
yang saling berhubungan satu sama lain 
menjadi satu kesatuan yang utuh. [1] 
2. Penjualan 

Penjualan tunai adalah penjualan yang 
transaksi pembayaran dan pemindahan 
hak atas barangnya langsung. Sehingga, 
tidak perlu ada prosedur pencatatan 
piutang pada perusahaan penjual. [2] 
Penjualan kredit merupakan penjualan 
yang dilaksanakan oleh perusahaan 
dengan cara mengirimkan barang sesuai 
dengan order yang diterima dari pembeli 
dan untuk jangka waktu tertentu 
perusahaan mempunyai tagihan kepada 
pembeli tersebut. [3] 
3. UML 

Unified modeling language (UML) 
merupakan bahasa visual untuk 
pemodelan dan komunikasi mengenai 
sebuah sistem dengan menggunakan 
diagram dan teks-teks pendukung. [4] 
4. Client server 

Arsitektur jaringan yang prinsip kerjanya 
dimana server akan menunggu permintaan 
dari client, memproses dan memberikan 
hasilnya kepada client. Sedangkan client 
akan mengirimkan permintaan ke server, 
menunggu proses dan melihat visualisasi 
hasil prosesnya. [5] 
5. Visual studio 

Visual studio adalah sebuah software 
untuk mengembangkan dan membangun 
aplikasi yang bergerak di atas sistem 
operasi microsoft windows, dengan 
menggunakan bahasa dasar dari bahasa 
pemrograman. 
6. Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server adalah sebuah 
sistem manajemen basis data relasional 
(RDBMS) produk Microsoft. [6] 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan sistem ini 

meliputi : 
1. Perancangan sistem 

Penulis menggunakan UML dalam 
pemodelan sistem. Perancangan UML 
dengan menentukan use case, diagram 
kelas, diagram objek, diagram sekuen dan 
diagram aktivitas. 

a. Use Case 
Diagram use case merupakan 

pemodelan untuk kelakuan sistem. Aktor 
yang terlibat pada sistem komputerisasi 
penjualan pada Toko Gayaku adalah 
bagian penjualan, bagian gudang dan 
pimpinan. Gambar 1 adalah diagram 
use case dari sistem komputerisasi 
penjualan pada Toko Gayaku. 

 

 
Gambar 1 Diagram use case 

Keterangan : 
Bagian penjualan dapat melakukan 

pengolahan data pelanggan, 
pengolahan data transaksi penjualan 
tunai dan kredit, pengolahan data 
transaksi return tunai dan kredit, 
pengolahan piutang, pengolahan data 
return serta mengelola laporan terkait 
dengan data yang diolah. Bagian 
gudang dapat melakukan pengolahan 
data barang, pencetakan barcode dan 
mengelola laporan terkait. Pimpinan 
dapat melakukan pengolahan data 
pengguna, proses hapus data dan 
backup atau restore database. 
 
 

b. Diagram Kelas 
Diagram kelas menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian 
kelas-kelas yang akan dibuat untuk 
membangun sistem. Gambar 2 adalah 
diagram kelas dari sistem komputerisasi 
penjualan kredit pada Toko Gayaku : 

 

 
Gambar 2 Diagram kelas penjualan kredit 

Keterangan : 
Main dari sistem penjualan pada 

Toko Gayaku adalah login. Setelah 
validasi login berhasil akan 
menampilkan kelas menu. Kelas menu 
saling berkaitan dengan beberapa kelas 
lainya yaitu kelas pengguna, kelas 
pelanggan, kelas barang, kelas 
penjualan tunai, kelas penjualan kredit, 
kelas return, kelas piutang, kelas ubah 
password, kelas hapus data dan kelas 
backup restore. Hubungan kelas menu 
dengan kelas yang terkaitan adalah one 
to many, artinya kelas menu dapat 
menangani beberapa pengolahan data 
tiap kelas yang berkaitan. Kelas barang 
memiliki generalisasi dengan kelas 
kelompok, karena kelas kelompok 
merupakan turunan dari kelas barang. 

 
c. Diagram Sekuen 

Diagram sekuen merupakan 
kelakuan objek pada use case dengan 
mendiskripsikan waktu hidup objek yang 
dikirimkan dan diterima. Gambar 3 

System

Mengelola data penjualan tunai

Mengelola data pelanggan

Mengelola data penjualan kredit

Mengelola data retur penjualan tunai

Mengelola data retur penjualan kredit

Mengelola data piutang

Mencetak barcode

Mengelola data barang

Mencetak Laporan

Ubah Password

Hapus Data

Mengelola data Pengguna

Membackup dan  merestore database

Bagian Penjualan

Bagian Gudang

Pimpinan

Menu

+Barang()
+Pelanggan()
+Pengguna()
+Penjualan tunai()
+Penjualan kredit()
+Piutang()
+Return tunai()
+return kredit()

Barang

+Kode_Barang
+Nama_Barang
+Kelompok
+Harga_beli
+Harga_Jual
+Stock
+Keterangan

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Kelompok

+Kelompok

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Pengguna

+Kode_Pengguna
+Nama_Pengguna
+Nama_Login
+Password
+Jabatan

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Pelanggann

+Kode_Pelanggan
+Nama_Pelanggan
+Alamat
+Telephone
+Tempat_Lahir
+Tgl_Lahir
+Jenis_Kelamin
+Jenis_Identitas
+No_Identitas
+Tempat_Bekerja
+Nama_Keluarga
+Alamat_Keluarga
+Telephone_Keluarga
+Hubungan

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Penjualan kredit

+No_FakturKredit
+Tgl_Transaksi
+Lama_Cicilan
+Tgl_Tempo
+Kode_Pelanggan
+Harga_Total
+Uang_Muka
+Piutang_Awal
+Sisa_Piutang
+Total_Angsuran
+Angsuran_PerBulan
+Bunga_PerBulan
+Total_PerBulan
+Status
+Keterangan
+Pengguna

+Tambah()

Kredit rinci

+No_FakturKredit
+No
+Kode_Barang
+Hrg_Jual
+Jml_Jual
+Diskon
+Sub_total

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Return kredit

+No_Return
+Tgl_Transaksi
+No_faktur
+Total
+Keterangan
+Pengguna

+Tambah()

Return kredit rinci

+No_Return
+No
+Kode_Barang
+Hrg_Jual
+Jml_Return
+Diskon
+Sub_Total

+Tambaj()
+Ubah()
+Hapus()

Piutang

+No_Pembayaran
+No_FakturKredit
+Nama_Pelanggan
+AngsuranKe
+Tgl_Tempo
+Tgl_Bayar
+Telat
+Angsuran_pokok
+Bunga
+Denda
+Total_Bayar
+PPiutang_awal
+PTotal_Angsuran
+PSisa_Piutang
+Keterangan
+Pengguna

+Tambah()

1..*1

1..*
1

Main

+ValidasiLogin

Penjualan tunai

+No_FakturTunai
+Tgl_Transaksi
+Kode_Pelanggan
+Total
+Bayar
+Kembali
+Keterangan
+Pengguna

+Tambah()

Tunai rinci

+No_FakturTunai
+No
+Kode_barang
+Hrg_jual
+Jml_jual
+Diskon
+Sub_Total

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

Return tunai

+No_Return
+Tgl_Transaksi
+No_Faktur
+Total
+Keterangan
+Pengguna

+Tambah()

Return tunai rinci

+No_return
+No
+Kode_barang
+Hrg_Jual
+Jml_Jual
+Diskon
+Sub_total

+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()

1..*

1

1..*

1

1..*
1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

Ubah password

+Password

+Ubah()

Backup Restore

+BackUp()
+Restore()

Hapus data

+Hapus()
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merupakan diagram sekuen penjualan 
kredit. 

 
Gambar 3 Diagram sekuen – Pengolahan data 

transaksi penjualan kredit 

 
Keterangan : 

Objeck yang terlibat dalam diagram 
sekuen adalah bagian penjualan, login, 
menu tama, form penjualan kredit, tabel 
penjualan kredit dan tabel penjualan 
kredit rinci. 
- Bagian penjualan masuk ke layar 

login.  
- Setelah login maka masuk ke menu 

utama sistem. 
- Bagian penjualan melakukan input 

data dan memilih operasi simpan, 
kemudian sistem mengecek data, jika 
data valid maka data disimpan pada 
tabel penjualan kredit dan pada tabel 
penjualan kredit rinci, kemudian 
sistem memberikan informasi bahwa 
data berhasil disimpan. Jika data 
tidak valid, sistem akan memberikan 
informasi bahwa data tidak valid. 
Bagian penjualan harus mengubah 
data yang tidak valid jika ingin 
menyimpan data penjualan kredit. 

- Bagian penjualan melakukan ubah 
data yang sudah diinputkan, 
kemudian sistem mengecek data, jika 
data valid maka data yang sudah 
tersimpan pada tabel penjualan kredit 
rinci akan diubah, kemudian sistem 
memberikan informasi bahwa data 
berhasil diubah. Jika data tidak valid 
maka sistem akan memberikan 
informasi bahwa data tidak valid. 
Bagian penjualan harus mengubah 
data yang tidak valid jika ingin 
mengubah data penjualan kredit. 

- Bagian penjualan melakukan hapus 
data yang sudah diinputkan. Sistem 

memberikan konfirmasi apakah data 
mau dihapus. Bagian penjualan 
mengkonfirmasi penghapusan. 
Sistem menghapus data pada tabel 
penjualan kredit rinci dan 
memberikan informasi bahwa data 
terkait berhasil dihapus. 

 
d. Diagram Aktifitas 

Diagram aktivitas atau activity 
diagram menggambarkan aliran kerja 
atau aktivitas dari sebuah sistem. 
Gambar 4 merupakan diagram aktivitas 
mengelola data penjualan kredit. 

 

 
Gambar 4 Diagram aktivitas – Mengelola 

data penjualan kredit 

Keterangan : 
Saat pertama kali sistem dijalankan, 

hal pertama kali adalah memunculkan 
form login. Bagian penjualan 
menginputkan username dan password 
untuk memasuki menu utama. Jika 
username dan password benar maka 
sistem akan memunculkan menu utama, 
tetapi jika username dan password 
salah maka gagal masuk menu utama 
dan sistem memberikan informasi 
bahwa login gagal.  

Setelah berhasil masuk pada menu 
utama bagian penjualan memilih form 
penjualan kredit, lalu menambah data 
penjualan kredit. Jika data yang 
ditambah tidak valid maka data tidak 
dapat ditampilkan dalam form dan 
sistem memberikan informasi gagal 

Bagian Penjualan LogIn Menu Utama Form Penjualan Kredit TPenjualanKredit TPenjualanKreditRinci

1 : UserName, Passsword()

2 : Masuk menu utama()

3 : Simpan data P Kredit()

4 : Cek()

5 : Info data tidak lengkap() 6

<<Create>>

7

<<Create>>

8 : Ubah data P Kredit()

9 : Cek()

10 : Info data tidak lengkap()
11

<<Update>>

12 : Hapus data P Kredit()

13

<<Delete>>

Bagian Penjualan Sistem

LogInInput UserName, Password

Info login gagal

Menampilkan menu utama

Pilih transaksi penjualan kredit

Menampilkan form penjualan kredit

Tambah

Info gagal tambah

Menampilkan data tersimpan

Simpan

Ubah

Hapus

Info data gagal diupdate

Info data berhasil diupdate

Mulai

Salah

Benar

Salah

Benar

Salah

Benar

Selesai
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tambah data, tetapi jika data yang 
ditambah valid, maka data akan 
ditampilkan dalam form. Selanjutnya 
bagian penjualan memilih operasi 
simpan / ubah / hapus, dengan prosedur 
yang sama jika data tidak valid maka 
operasi gagal dan sistem 
mengembalikan seperti sebelum di 
operasi, jika data valid maka operasi 
dapat dilakukan dan sistem mengubah 
data sesuai dengan operasi yang 
dilakukan. 
 

V. IMPLEMENTASI 

Implementasi sistem komputerisasi 
penjualan pada Toko Gayaku 
menggunakan lebih dari satu komputer 
untuk mengintegrasikan antar pengguna 
dengan menggunakan jaringan client 
server dengan perantara kabel LAN, yang 
terdiri dari satu komputer server dan 
beberapa komputer client. Penggunaan 
sistem komputerisasi ini adalah sama yang 
membedakan hanyalah hak akses tiap tiap 
sistem.  

Fitur yang tersedia pada sistem 
komputerisasi penjualan pada Toko 
Gayaku adalah : 
1. Form utility, terdiri dari form koneksi 

digunakan untuk mengatur koneksi 
sistem ke database. Form ubah 
password digunakan untuk mengubah 
password pengguna. Form hapus data, 
digunakan untuk menghapus data tiap 
tabel secara keseluruhan. Form backup 
restore, digunakan untuk membackup 
atau merestore database. 

2. Form master yang terdiri dari form 
barang digunakan untuk mengelola data 
barang. Form kelompok digunakan 
untuk mengelola data kelompok. Form 
pelanggan digunakan untuk mengelola 
data pelanggan. Form pengguna 
digunakan untuk mengelola data 
pengguna.  

3. Form transaksi, yang terdiri dari form 
penjualan tunai untuk mengelola data 
penjualan tunai. Form penjualan kredit 
untuk mengelola data penjualan kredit. 
Form return tunai untuk mengelola data 
return tunai. Form return kredit untuk 
mengelola data return kredit. Form 
piutang untuk mengelola data piutang. 

4. Form laporan, terdiri dari form laporan 
barang digunakan untuk melaporkan 
data barang. Form laporan barang 
terjual untuk melaporkan aktivitas 
barang terjual. Form laporan barang 
rating, digunakan untuk menampilkan 
barang paling laku terjual dalam periode 
tertentu. Form laporan pelanggan, 
digunakan untuk melaporkan data 
pelanggan, form laporan penjualan, 
digunakan untuk melaporkan data 
penjualan per periode tertentu. Form 
laporan return, digunakan untuk 
melaporkan data return penjualan. Form 
laporan piutang digunakan untuk 
melaporkan data piutang. Form laporan 
penjualan per transaksi, digunakan 
untuk melaporkan data penjualan 
pertransaki. Form laporan piutang per 
transaksi, digunakan untuk melaporkan 
data piutang per transaksi. Form nota, 
digunakan untuk mencetak nota. 

 
Tampilan form sistem komputerisasi 

penjualan pada Toko Gayaku : 
1. Form barang 

 
Gambar 5 Form barang 

Input data barang dimulai dengan klik 
menu barang yang ada di menu utama 
atau pilih master pada menu tab lalu pilih 
barang. Inputkan nama barang pada field 
barang, kelompok pada field kelompok, 
harga beli pada field harga beli, harga jual 
pada field harga jual, stock pada field stock 
dan keterangan pada field keterangan. Jika 
semua data sudah terisi dan ingin 
melakukan penyimpanan tinggal klik 
tombol simpan. Jika ingin melakukan ubah 
data, pilih salah satu data dengan mengklik 



6 
 

datagrid yang berisi data yang mau diubah, 
ubah data selanjutnya tekan tombol ubah. 
Jika ingin melakukan hapus data pilih salah 
satu data dengan mengklik datagrid yang 
berisi data yang mau dihapus lalu tekan 
tombol hapus. Klik keluar untuk keluar dari 
form. Gambar 5 merupakan tampilan form 
barang. 

Operasi yang sama dapat dilakukan 
pada form pengguna, form kelompok dan 
form pelanggan. 

 
2. Form penjualan kredit 

 
Gambar 6 Form penjualan kredit 

Input transaksi penjualan kredit dapat 
dilakukan dengan klik menu penjualan 
kredit yang ada di menu utama. No faktur 
pada form ini dibuat otomatis untuk 
mengatasi terjadinya redudansi data. 
Langkah pertama dalam menginput data 
adalah masukkan data pelanggan, dengan 
cara ketik kode pelanggan pada field kode 
pelanggan lalu tekan enter atau klik pada 
button pelanggan lalu pilih salah satu 
pelanggan, maka akan muncul nama 
pelanggan dan alamat tepat dibawah field 
kode barang. Setelah data pelanggan 
terisi, langkah selanjutnya adalah memilih 
data barang dengan cara menginputkan 
kode barang pada field kode barang 
kemudian tekan tombol enter atau tekan 
button barang lalu pilih barang, maka akan 
menampilkan nama dan harga barang.  

Aturan kredit pada sistem ini adalah 
minimal transaksi adalah Rp. 500.000, 
maksimal angsuran 12x, uang muka 
minimal adalah 50% dari total transaksi, 
bunga yang digunakan adalah tetap (flat) 
yaitu 2% per dari piutang awal setiap 

angsuranya. Gambar 6 merupakan 
tampilan form penjualan kredit. 

 
3. Form piutang 

Input data piutang dapat dilakukan 
dengan menginputkan no faktur pada field 
no faktur kredit lalu tekan enter pada field 
tersebut. Maka informasi tentang nama 
pelanggan, total transaksi, piutang awal, 
total angsuran, sisa piutang, tanggal 
pembelian, lama angsuran, jatuh tempo 
dan status akan muncul pada field-field 
pada kotak dialog data piutang. Gambar 7 
merupakan form piutang. 
 

 
Gambar 7 Form piutang 

Tekan tombol tambah untuk melakukan 
angsuran. Pilih angsuran ke pada field 
angsuran. Setelah memilih, maka otomatis 
nominal angsuran pokok, bunga, tanggal 
tempo, tanggal bayar, telat, denda, total 
bayar, piutang awal, total angsuran dan 
sisa piutang ditampilkan dalam field-field 
pada kotak dialog detail piutang. 

Besar angsuran pokok  per bulan 
dihitung dari piutang awal / lama angsuran. 
Bunga yang digunakan adalah tetap (flat), 
yaitu 2% dari piutang awal setiap 
angsuranya. Total yang harus dibayar 
adalah angsuran pokok + bunga. Apabila 
angsuran terlambat, maka dikenakan 
denda 5% dari angsuran pokok dikali 
jumlah hari yang telat.   

 
4. Laporan penjualan per transaksi 

Merupakan laporan data penjualan per 
transaksi yang menginformasikan tentang 
data penjualan dilihat dari no faktur yang 
berisi nama pelanggan, tanggal transaksi, 
total, nama barang, harga, jumlah dan 
diskon barang. Gambar 8 merupakan 
tampilan laporan penjualan per transaksi. 

 



7 
 

 
Gambar 8 Laporan penjualan per transaksi 

 
5. Laporan piutang per transaksi 

Merupakan laporan data piutang per 
transaksi yang menginformasikan tentang 
data piutang dilihat dari no faktur yang 
berisi nama pelanggan, total transaksi, 
tanggal transaksi, lama angsuran, tanggal 
tempo, status, nomer pembyaran, 
angsuran ke, tanggal angsuran, tanggal 
tempo angsuran, denda, angsuran pokok, 
bunga, piutang awal, total angsuran dan 
sisa piutang. Gambar 9 merupakan 
tampilan laporan piutang per transaksi. 

 

 
Gambar 9 Laporan piutang per transaksi 

 
VI. PENGUJIAN 

Metode pengujian yang digunakan 
adalah pengujian alpha dengan metode 
pengujian Black Box. 

 
VII. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian, analisis, serta 
pembahasan sistem komputerisasi 
penjualan pada Toko Gayaku, dapat ditarik 
kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan 
sebagai masukan dan pertimbangan bagi 
Pimpinan Toko Gayaku maupun untuk 
pengembangan sistem selanjutnya. 
1. Kesimpulan 

Telah dibuat sistem komputerisasi 
penjualan secara client server pada Toko 

Gayaku di Klaten yang terdiri dari menu 
utility yang terdiri dari koneksi database, 
ubah password, hapus data, backup data, 
help. Menu master yang terdiri dari barang, 
pelanggan, pengguna dan barcode. Menu 
transaksi terdiri dari transaksi penjualan 
tunai, transaksi penjualan kredit, transaksi 
piutang, transaksi return penjualan tunai 
dan transaksi return penjualan kredit. Menu 
laporan terdiri dari data barang, data 
barang paling laku, data barang terjual, 
data pelanggan, data penjualan, data 
penjualan per transaksi, data piutang, data 
piutang per transaksi, data return penjualan 
dan data omset penjualan. Sitem 
komputerisasi penjualan pada Toko 
Gayaku dapat digunakan pada beberapa 
komputer dimana satu komputer 
merangkap sebagai komputer server dan 
komputer lain sebagai client. 

 
2. Saran 

Penelitian ini hanya mencakup 
pengolahan data penjualan pada Toko 
Gayaku di Klaten, sehingga bagi peneliti 
berikutnya pada kasus ini dapat 
dikembangkan dengan menambah 
cakupan sistem yaitu sistem yang dapat 
mengelola data pembelian. 
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