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Abstrak
Toko obat Sumber Waras yang terletak di kota Surabaya ini menjual berbagai jenis obat yang
beraneka ragam, mulai dari Obat untuk anak-anak, dewasa maupun untuk yang tua. Sampai
sekarang toko ini sudah memiliki pelanggan yang sangat banyak, letaknya yang berada dekat
dari pemukiman masyarakat juga menjadi faktor yang menguntungkan.Tetapi saat ini Toko Obat
sumber waras belum mempunyai sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga dalam mengolah
data-data penjualan membutuhkan waktu yang lama dan laporan informasi yang terkadang dirasa
kurang akurat kepada pimpinan. Sudah sesuatu keharusan jika harus menggunakan sebuah sistem
informasi yang baik pada Toko Obat Sumber Waras ini mengingat usahanya yang sudah mulai
bergerak dan berkembang kearah yang lebih baik.
Sehubungan dengan masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan beberapa pokok
permasalahan yang dihadapi oleh Toko Obat Sumber Waras yaitu Bagaimana cara merancang
Sistem Informasi Penjualan Di Toko Obat Sumber Waras Menggunakan Visual Basic Net 2010
Dan Mysql,serta apakah database berbasis komputerisasi yang akan dibangun dapat menyimpan
data-data atau laporan-laporan transaksi dengan baik dan kemudahan yang diberikan bagi pihak
pengelola/karyawan dengan diterapkannya aplikasi bahasa pemograman Visual Basic untuk
pengelolaan data-data pada Toko tersebut.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, maka kami melakukan penelitian yang menyangkut masalah
yang dihadapi, dimana penyelesaian masalah dari penelitian tersebut dibuatkanlah proses
penghitungan stok obat, pendataan obat, supplier serta mencatat beberapa transaksi diantaranya
pembelian, penjualan, dan transaksi stok obat dari gudang ke toko beserta laporan nya.
Bertitik tolak dari kenyataan di atas bisa disimpulkan bahwa usaha toko obat yang berkembang
menuju usaha yang maju wajib dibangunkan aplikasi berbasis komputerisasi agar semua
transaksinya bisa direkam oleh sistem dan tidak ada kecurangan dalam hal melakukan transaksi.
Kata kunci: PENDAHULUAN
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi
saat ini, maka mengharuskan kita untuk turut serta dalam mengikuti perkembangan tersebut.
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Perkembangan teknologi dapat membantu dalam menghasilkan suatu informasi secara cepat,
akurat, relevan dan tepat waktu, dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam berbagai
sektor yang akan mendukung perkembangan segala bidang dan dapat membantu dalam pemecahan
masalah untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Salah satu perkembangan teknologi tersebut
adalah MySQL yang merupakan software database yang banyak dipakai dan yang lebih menarik
lagi software ini bersifat gratis. Sistem keamanannya yang handal membuat software database ini
banyak digunakan dikalangan perusahaan dan instansi saat ini. MySQL juga merupakan software
database yang bisa menampung serta mengelola data dengan kapasitas yang sangat besar dan
mempunyai kemampuan melakukan akses dengan cepat.
Toko obat Sumber Waras yang terletak di kota Surabaya ini menjual berbagai jenis obat
yang beraneka ragam, mulai dari Obat untuk anak-anak, dewasa maupun untuk yang tua. Sampai
sekarang toko ini sudah memiliki pelanggan yang sangat banyak, letaknya yang berada dekat
dari pemukiman masyarakat juga menjadi faktor yang menguntungkan.Tetapi saat ini Toko Obat
sumber waras belum mempunyai sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga dalam mengolah
data-data penjualan membutuhkan waktu yang lama dan laporan informasi yang terkadang dirasa
kurang akurat kepada pimpinan. Sudah sesuatu keharusan jika harus menggunakan sebuah sistem
informasi yang baik pada Toko Obat Sumber Waras ini mengingat usahanya yang sudah mulai
bergerak dan berkembang kearah yang lebih baik. Dengan dikembangkannya pengolahan data
sistem informasi ini, dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan
Toko Obat Sumber Waras secara cepat tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan untuk
pengembangan usaha dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Bertitik tolak
dari kenyatan di atas penulis termotivasi untuk memanfaatkan teknologi komputerisasi terutama
dalam pengolahan data penjualan, dan mencoba melakukan penelitian dan membahas dalam bentuk
skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Di Toko Obat Sumber Waras Menggunakan
Visual Basic Net 2010 Dan Mysql”.
METODE PENELITIAN
Implementasi dalam membuat suatu sistem informasi kasir pada Toko Obat Sumber Waras
telah dikumpulkan dan diwujudkan menjadi satu bahasa pemrograman, definisi alur sistem
sebelumnya telah menjadi acuan dalam membangun aplikasi sistem informasi kasir pada Toko
Obat Sumber Waras. Didalam aplikasi yang dirancang ini terdapat 16 form yang terdiri dari : data
user , data supplier , data obat , data satuan , data kemasan , data satuan , data jenis , data golongan
, data order , data penjualan, data pembelian, data transaksi stok , data stok gudang , data stok toko.
Berikut ini adalah gambar basis data dari aplikasi sistem informasi toko obat sumber waras :
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Tabel 1
Tabel – tabel database yang digunakan

1.
Tabel Master Obat.
Tabel master obat di perlukan untuk menyimpan data - data obat. Berikut ini adalah gambar
dari table master obat:
Tabel 2
master obat

2.
Tabel Master Jenis.
Tabel master jenis diperlukan untuk menyimpan data jenis - jenis obat. Dibawah ini adalah
gambar dari tabel master jenis:
Tabel 3
master jenis
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3.
Tabel Master Kemasan
Tabel master kemasan diperlukan untuk menyimpan data kemasan obat. Dibawah ini adalah
gambar dari tabel master kemasan :
Tabel 4
master kemasan

4.
Tabel Master Satuan
Tabel master satuan diperlukan untuk menyimpan data satuan obat. Dibawah ini adalah
gambar dari tabel master satuan :
Tabel 5
master satuan

5.
Tabel Master Golongan
Tabel master golongan diperlukan untuk menyimpan data golongan obat. Dibawah ini
adalah gambar dari tabel master golongan :
Tabel 6
master golongan

6.
Tabel Master User
Tabel master user diperlukan untuk mempermudah user dalam menginput data data dalam
menyimpan data obat. Dibawah ini adalah gambar tabel master user :
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Tabel 7
master User

7.
Tabel Master Supplier
Tabel master supplier diperlukan untuk menyimpan data supplier jika sewaktu – waktu ingin
di munculkan user. Dibawah ini adalah gambar dari tabel master supplier :
Tabel 8
master Supplier

8.
TabelOrder Pembelian
Tabel master order diperlukan agar mempermudah user untuk mengorder data obat yang
diperlukan / dipesan. Dibawah ini adalah gambar dari tabel master order :
Tabel 9
header order

Tabel 10
detail order
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9.
Tabel Transaksi Pembelian
Tabel transaksi pembelian di buat agar user dapat menginput data pembelian dengan mudah
dan cepat. Dibawah ini adalah gambar dari tabel transaksi pembelian :
Tabel 11
header pembelian

Tabel 12
detail pembelian

10.
Tabel Transaksi Penjualan
Tabel transaksi pembelian di buat agar user dapat menginput data penjualan dengan mudah
dan cepat. Dibawah ini adalah gambar dari tabel transaksi penjualan:
Tabel 13
header penjualan
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Tabel 14
detail penjualan

11.
Tabel Transaksi Stok
Tabel transaksi stok di buat agar user dapat menginput data stok dari gudang ke toko dengan
mudah dan cepat. Dibawah ini adalah gambar dari tabel transaksi stok:
Tabel 15
header transaksi stok

Tabel 16
detail transaksi stok

12.
Tabel Stok
Tabel stok di buat agar user dapat melihat data stok gudang dan toko dengan mudah dan
cepat. Dibawah ini adalah gambar dari tabel stok gudang dan toko:
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Tabel 17
stok gudang

Tabel 18
stok toko
Tabel 18
stok toko

STUDI LITERATUR
Sistem menurut Jogianto (1990) dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri
dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
Sedangkan menurut Fathansyah (2002), sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri
atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan
dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses / pekerjaan tertentu”.
Dapat dimisalkan sebuah komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem
perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem tersebut dapat terdiri
dari komponen-komponen yang lebih kecil lagi.
Subsistem perangkat keras terdiri dari perangkat masukan, perangkat pemroses, perangkat
keluaran, dan perangkat penyimpanan luar. Subsistem-subsistem tersebut saling berhubungan dan
berinteraksimembentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem dapat tercapai.
Informasi
Menurut Jogianto (1990), informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan
data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Informasi ini harus
menggambarkan kejadian yang nyata sehingga nantinya dapat digunakan untuk mengambil
keputusan oleh penerima informasi tersebut.
Informasi diperoleh dari kegiatan pengumpulan data. Setelah terkumpul, data kemudian
diolah dan dianalisis serta dipilah-pilah sehingga didapatkan informasi yang berguna dan sesuai
dengan kebutuhan. Kualitas dari sebuah informasi ditentukan oleh tiga hal yaitu keakuratan
informasi, ketepatan waktunya (up-to-date), dan relevan dengan keadaan atau kebutuhan.
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Data

Data adalah sumber informasi yang bentuknya masih mentah. Menurut Jogianto (1990),
data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data
dapat diperoleh dalam bentuk simbol-simbol karakter huruf, angka, gambar, suara, sinyal, dan lain
sebagainya. Agar dapat digunakan, data harus diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan terhadap data
ini nantinya dapat menjadi informasi. Dalam hubungannya dengan basis data, data item merupakan
komponen data terkecil yang memiliki arti. Kumpulan dari data item yang saling berhubungan dan
dianggap satu bagian oleh sebuah aplikasi disebut dengan record
.
Basis Data
Pengertian Basis Data menurut Fathansyah (2002) adalah: “Sekumpulan data persistence
yang saling terkait dan menggambarkan
suatu organisasi (Enterprise).
Basis data digunakan karena memiliki keuntungan sebagai berikut:
1.
Mengurangi redundansi.
2.
Data dapat di-share antar aplikasi.
3.
Dapat dilakukan standardisasi data.
4.
Batasan security dapat diterapkan.
5.
Mengelola integritas data (akurasinya terjamin).
6.
Independensi data (objektif DBS), basis data dapat berkembang tanpamempengaruhi aplikasi
yang telah ada `
Secara definitif, basis data merupakan suatu objek terstruktur (Powell, 2006). Objek terstruktur
tersebut terdiri atas data dan metadata. Data pada basis data merupakan informasi deskriptif yang
benar-benar tersimpan, misalnya “Nama“ atau “Alamat“. Sedangkan metadata merupakan bagian
yang menjelaskan tentang struktur data tersebut dalam basis data, misalnya field untuk “Nama“
dan “Alamat“, panjang field, atau tipe data untuk masing-masing field. Untuk menentukan struktur
suatu basis data digunakan pemodelan basis data.
Pemodelan basis data ada banyak macamnya. Beberapa diantaranya yaitu:
1.
File Systems
2.
Hierarchical Database Model
3.
Network Database Model
4.
Relational Database Model
Dari keempat pemodelan basis data diatas, relational database model merupakan solusi
terbaik saat ini untuk menangani proses penyimpanan maupun pengambilan data.
Relational Database
Basis data relasional ditemukan oleh seorang periset IBM, Dr. E.F. Codd. Basis data relasional
ini dapat mengatasi berbagai batasan yang ada pada model hierachical database tanpa mengabaikan
struktur hirarki data. Pada basis data relasional, setiap tabel dapat diakses tanpa harus mengakses
objek parent-nya. Selain itu, setiap tabel dapat dihubungkan tanpa perlu terpengaruh dengan posisi
hirarkis masing-masing tabel.
Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi tiga macam:
Base relation
Base relation adalah relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data.
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Derived relation
Derived relation adalah relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan
ekspresi relasional.
View

View adalah derived relation yang memiliki nama.

Relational Database Management System (RDBMS)
Database Management System (DBMS) adalah suatu sistem perangkat lunak yang digunakan
untuk memanipulasi / memproses basis data. Sedangkan istilah relational database management
system digunakan untuk menyebut suatu perangkat lunak yang dapat menangani basis data
relasional dan berkomunikasi dengan engine basis data tersebut.
MySQL
Pada awalnya, MySQL merupakan proyek internal sebuah firma asal Swedia, TcXDataKonsult.
MySQL kemudian dirilis untuk publik pada tahun 1996. Karena MySQL menjadi sangat populer,
pada tahun 2001 firma tersebut mendirikan sebuah perusahaan baru, MySQL AB, yang khusus
menawarkan layanan dan produk berbasis MySQL. Dari awal pembuatannya, para pengembang
MySQL menitikberatkan pengembangan MySQL pada sisi performa dan skalabilitasnya. Hasilnya
adalah sebuah perangkat lunak yang sangat teroptimasi, walaupun dari sisi fitur memiliki
kekurangan dibandingkan solusi basis data kelas enterprise lain. Akan tetapi MySQL menarik
minat banyak pengguna. Saat ini, tercatat lebih dari lima juta basis data MySQL yang terpasang dan
aktif di seluruh dunia. Beberapa perusahaan dan instansi penting dunia seperti Yahoo!, Google
dan NASA menggunakan MySQL untuk mengolah basis data mereka. Ada beberapa kelebihan
yang dimiliki MySQL sehingga dapat menarik banyak pengguna. Kelebihan tersebut yaitu:
Fleksibilitas
Saat ini, MySQL telah dioptimasi untuk duabelas platform seperti HP-UX, Linux, Mac OS X,
Novell Netware, OpenBSD, Solaris, Microsoft Windows dan lain-lain. MySQL juga menyediakan
source code yang dapat diunduh secara gratis, sehingga pengguna dapat mengkompilasi sendiri
sesuai platform yang digunakan. Selain itu, MySQL juga dapat dikustomisasi sesuai keinginan
penggunanya, misalnya mengganti bahasa yang digunakan pada antarmukanya.
Performa
Sejak rilis pertama, pengembang MySQL fokus kepada performa. Hal ini masih tetap
dipertahankan hingga sekarang dengan terus meningkatkan fiturnya.
Lisensi.
MySQL menawarkan berbagai pilihan lisensi kepada penggunanya.
Lisensi open source yang ditawarkan yaitu lisensi GNU General
Public License dan Free/Libre and Open Source Software (FLOSS)
License Exception. Selain itu ditawarkan juga lisensi komersil berbayar
yang memiliki fasilitas dukungan teknis.
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SQLYog
SQLyog adalah aplikasi client MySQL yang sangat populer digunakan di Indonesia.
Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna melakukan administrasi maupun
melakukan pengolahan data MySQL. Versi aplikasi ini ada yang gratis dan open source dan ada
yang berbayar
Microsoft Visual Basic
Microsoft Visual Basic (sering disingkat sebagai VB saja) merupakan sebuah bahasa
pemrograman yang menawarkanIntegrated Development Environment (IDE) visual untuk
membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan
menggunakan model pemrograman (COM).Visual Basic merupakan turunan bahasapemrograman
BASIC dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputerberbasis grafik dengan cepat.
Beberapa bahasa skrip seperti Visual Basic for Applications (VBA) dan Visual Basic Scripting
Edition (VBScript), mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda.Para
programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang
disediakan oleh Microsoft Visual Basic Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga
dapat menggunakan Windows API, tapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan.
Dalam pemrograman untuk bisnis, Visual Basic memiliki pangsa pasar yang sangat luas.
Sebuah survey yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 62% pengembang perangkat
lunak dilaporkan menggunakan berbagai bentuk Visual Basic, yang diikuti oleh C++, JavaScript,
C#, dan Java.
DevExpress
DevExpress merupakan aplikasi tambahan untuk Visual Basic yang berisi control – control
yang membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi yang professional dari segi user interface,
fitur yang lengkap, dan cepat dalam mengelola data.
Brainware
Brainware Komputer adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer
atau sistem pengolahan data. Brainware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang
mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software
komputer. Tanpa adanya brainware ini hardware dan software yang canggih sekalipun tidak dapat
dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware komputer dibagi
dalam 4 tingkatan :
System Analyst
System Analyst adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan,
pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling
sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan.
Programmer
Programmeradalah seseorang yang mempunyai kemampuan Menguasai salah satu
atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Pascal, Java, dll. Programmer juga bisa
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dikatakan sebagai pembuat danpetugasyang mempersiapkan program yangdibutuhkanpada
sistemkomputerisasi yang akan dirancang.
Administrator
Administratormerupakan seseorang yang memiliki tugas mengelola suatu sistem operasi
serta program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer.
Operator
Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah
ada dan hanya memanfaatkan aplikasi tertentu.
XAMP
Xamp adalah software web server apache yang di dalamnya tertanam server MySQL yang
didukung dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat website yang dinamis. Xamp sendiri
mendukung dua system operasi yaitu windows dan Linux.
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Hasil implementasi pada Aplikasi Sistem Informasi Kasir Toko Obat Sumber Waras terdiri
dari form – form sebagai berikut :
Tampilan Form Login
Gambar dibawah ini adalah form login yang akan memulai aplikasi tersebut. Login adalah
pembatasn hak akses para user dan siapa saja yang dapat membaca data – data yang ada di dalam
database guna menjaga keamanan system. Data yang wajib dimasukan atau diisi didalam form
login ini adalah:
Username : untuk menunjukan ID dan dicocokan didalam database yang tersimpan
Password : sebuah kode rahasia yang hanya di miliki oleh setiap user yang tersimpan
didatabase guna menjaga keamanan data agar tidak ada orang sembarangan yang melihat.
Dengan mengisi username dan password lalu di klik login maka akan memproses apakah
benar atau salah, jika benar maka akan masuk ke dalam menu utama, jika salah maka ada
pemberitahuan kalau username dan password salah . Tampilan login dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1
Login
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Tampilan Menu
Login akan berhasil jika user memasukan username dan password yang benar. Pada tahap
selanjutnya adalah halaman menu utama, disini user dapat memilih menu - menu yang akan
digunakan dalam memperjual belikan obat.
Dalam tahap ini penulis merancang desain menu utama menggunakan tools menustrip
pada Vb.net yang diantaranya :
1.
Menu Master memiliki obat, jenis, kemasan, satuan, supplier, user, golongan
2.
Menu Order memiliki order pembelian
3.
Menu Transaksi memiliki transaksi stok, pembelian, penjualan
4.
Menu Cetak Laporan memiliki laporan pembelian, penjualan
Gambar halaman menu dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 2
Menu Utama
Tampilan Data Obat
Pada tahap ini penulis mendesign form master obat dengan menggunakan 4 textedit, 4
gridlookup, 4 button dan 1 tabel Gridcolumn. Didalam tampilan ini user dapat menyimpan ,
mengubah dan mengupdate data data obat yang di jual dengan mengklik tombol simpan , ubah
dan hapus. Tampilan master obat dapat dilihat dibawah ini :

Gambar3
Tampilan form Data Obat
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Tampilan Data Supplier
Pada gambar 4.4. adalah tampilan data supplier, dimana setiap supplier akan didata supaya
lebih jelas. Penulis menggunakan tools meliputi 7 textedit, 4 button edit dan 1 gridcolumn, fungsi
tombol simpan yaitu untuk menyimpan data – data supplier yang meliputi nama, alamat, no
telepon, email dan sebagainya. Selain itu, fungsi edit sendiri untuk merubah hanya pada nama,
telepon, alamat, email dan sebagainya. Disini penulis juga memberikan validasi pada setiap textedit
agar semua data bisa di isi dengan jelas dan sebenar – benarnya.Berikut ini adalah tampilan data
supplier:

Gambar 4
Tampilan form Data Supplier
Tampilan Data Golongan
Tampilan form golongan berfungsi untuk mendata semua golongan – golongan obat yang
ada di toko obat sumber waras serta agar bisa membedakan golongan golongan obat yang akan
dikonsumsi. Pada form golongan obat ini penulis menggunakan tools 3 textedit, 3 buttonedit
dan 1 tabel gridcolumn.Golongan obat pada toko obat ini hanya memiliki 3 golongan obat yaitu
bersimbol warna hijau, biru, dan merah.Dibawah ini adalah tampilan dari form golongan :

Gambar 5
Tampilan Form Data Golongan
Tampilan Data Jenis
Pada tahap ini penulis mendesign form jenis obat yang fungsi nya sebagai fasilitas tambahan
untuk melengkapi jenis obat dari grid lookup form master obat sehingga bersifat untuk validasi
sistem maupun pilihan Dibawah ini adalah tampilan form jenis :
14
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Gambar 6
Tampilan form data Jenis
Tampilan Data Satuan
Tampilan form satuan berfungsi untuk mendata semua satuan – satuan obat yang ada di toko
obat sumber waras. Pada tahap ini penulis mendesign form satuan obat yang fungsi nya sebagai
fasilitas tambahan untuk melengkapi satuan obat dari grid lookup form master obat sehingga
bersifat untuk validasi sistem maupun pilihan. Pada form ini penulis menggunakan tools 2 textedit,
4 buttonedit dan 1 tabel gridcolumn. Dibawah ini adalah tampilan form satuan :

Gambar 7
Tampilan form data Satuan
Tampilan Data Kemasan
Pada tahap ini penulis mendesign form kemasan obat yang fungsi nya sebagai fasilitas
tambahan untuk melengkapi kemasan obat dari grid lookup form master obat sehingga bersifat
untuk validasi sistem maupun pilihan. Pada form ini penulis menggunakan tools 2 textedit, 4
buttonedit dan 1 tabel gridcolumn. Dibawah ini adalah tampilan form kemasan :
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Gambar 8
Tampilan form data Kemasan
Tampilan Data User
Tampilan form user berfungsi untuk menjalan kan aplikasi penjualan pada toko obat sumber
waras. Pada form user ini penulis menggunakan tools 5 textedit, 1 radiogrup, 4 buttonedit dan 1
tabel gridcolumn dimana dana username dan password berfungsi untuk masuk ke dalam program
dan melakukan kegiatan transaksi dan sebagainya. Serta didalam form ini penulis memberi validasi
agar semua data khususnya username dan password diisi agar nantinya bisa sebagai hak akses
untuk melakukan login aplikasi penjualan toko obat sumber waras tersebut. Dibawah ini adalah
tampilan form user :

Gambar 9
Tampilan form data User
Tampilan Data Order
Tampilan form order berfungsi untuk mendata daftar obat yang akan di order oleh toko obat.
Form ini dapat diakses oleh admin. Form ini sangat penting karena dalam form ini obat akan di
order. Pada form ini akan di tampilkan apa saja obat yang tersedia untuk di order. Di bawah ini
adaalah tampilan form order :
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Gambar 10
Tampilan form data Order
Tampilan Data Pembelian
Tampilan form pembelian berfungsi untuk mendata barang yang di order lalu di masukan
ke dalam stok gudang melalui supplier. Transaksi pembelian ini merupakan bagian penting dalam
program ini di karenakan sebagai penghubung langsung antara form order beli dan penjualan
barang. pada tahap ini tombol tambah dan simpan sangat penting yaitu untuk menambah serta
menyimpan obat yang akan dibeli dari form order beli kemudian dimasukkan ke dalam stok
gudang. Berikut ini adalah tampilan form pembelian :

Gambar 11
Tampilan form data pembelian
Tampilan Data Penjualan
Tampilan form penjualan berfungsi untuk bertransaksi antara kasir dan customer .form ini
dinilai sangat penting karena didalam form ini transaksi penjualan dilakukan. User yang berhasil
login akan melakukan transaksi. Pada form ini obat apa saja yang masih tersedia dan memiliki stok
serta belum memasuki masa expired. Berikut ini adalah tampilan form penjualan :
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Gambar 12
Tampilan form data penjualan
Tampilan Data Transaksi Stok
Pada tahap ini form data transaksi stok berfungsi untuk menyimpan data stok obat dari
gudang ke toko. Form ini dinilai sangat penting karena form ini memiliki akses sabagai penghubung
antara data stok gudang dan stok toko yang masih tersedia pada toko obat ini. Di buttonedit cari
data stok ini berfungsi untuk menambah obat mana yang akan di ambil dari gudang serta dalam
satu transaksi ini bisa mengambil stok gudang lebih dari satu. Berikut ini adalah tampilan form
transaksi stok:

Gambar 13
Tampilan form data transaksi stok
Tampilan Data Stok Gudang
Tampilan form stok gudang berfungsi untuk melihat stok gudang yang masih tersedia. Form
ini tampil apabila pada form transaksi stok mengklik button edit Cari Data Stok. Berikut ini adalah
tampilan form stok gudang:
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Gambar 14
Tampilan form data stok gudang
Tampilan Data Stok Toko
Tampilan form stok toko berfungsi untuk melihat stok toko yang masih tersedia Form ini
tampil apabila pada form transaksi penjualan mengklik button edit Cari Data Obat. Berikut ini
adalah tampilan form stok toko :

Gambar 15
Tampilan form data stok toko
Tampilan Menu Print Laporan Transaksi
Tampilan menuprint laporan transaksi berfungsi untuk memilih laporan transaksi mana
yang akan diprint. Di dalam form ini terdapat 1 month calender dan 4 radio button di mana user
akan memilih pada tanggal berapa saja yang akan diprint serta memilih transaksi apa yang akan
diprint. Ketika di klik cetak maka data data tersebut akan muncul lalu diprint. Berikut ini adalah
tampilan form menu print laporan transaksi :
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Gambar 16
Tampilan menu print laporan transaksi
Tampilan Laporan Pembelian Dan Laporan Penjualan
Tujuan dari laporan ini adalah untuk melihat setiap aktifitas transaksi pembelian dan
penjualan tiap bulan guna pembukuan laporan pembelian dan laporan penjualan. Setelah di lakukan
print laporan, nantinya akan di cocokan dengan yang ada diaplikasi serta bisa mempertimbangkan
apakah bulan ini penjualan lebih banyak atau sedikit dari bulan lalu. Laporan pembelian dan
penjualan dapat dilihat pada

Gambar 17
Tampilan laporan data pembelian

.
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Gambar 18
Tampilan laporan data penjualan
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PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa merancang sistem informasi
kasir toko obat sumber waras menggunakan bahasa pemrograman bisual basic 2010, dengan basis
data mysql. Dengan begitu sistem akan berjalan dengan rapi dan baik. Untuk pengujian sistem
aplikasi yang kami buat dapat di lakukan pada user pemula agar dapat mengetahui kekurangan
dari sistem aplikasi kasir toko obat sumber waras yang dirancang.
Saran
Adapun saran yang saya dapat saya berikan untuk meningkatkan sistem dalam pembuatan
progam system informasi kasir toko obat sumber warasini dapat dilakukan dengan beberapa hal
yaitu:
1.
Mengembangkan sistem aplikasi tersebut berbasis web guna mempermudah atau memperluas
jaringan penjualan obat.
2.
Progam sistem aplikasi kasir toko obat sumber warasdiharapkan dapat dikembangkan
menjadi lebih interaktif dan dapat diakses secara online sehingga semua lebih mempermudah
dalam proses laporan obat kadaluwarsa.
3.
Menggunakan responsible yang akurat agar dapat diakses di media pribadi.
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